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ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف  ...أُم٤م سمٕمد:
ُ
اإليامن سمف
واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م
طمٙمؿ اهلل ورؾمق ًُمف ومٞمف ُمـ أُمقر احلٞم٤مة =
وم٢من يمؾ ُم٤م
ٌ
َ
ُ
وآُمتث٤مل ًمف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [اًمٜمً٤مء.]56 :
وىم٤مل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [إطمزاب.]65 :
وإن اًمتح٤ميمؿ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمرضمقع إًمٞمٝمام ٌ
أصؾ قمٔمٞمؿ جي٥م أن يٙمقن
راضمح إٓ ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمقطمل.
ٟمّم٥م قملم يمؾ ُمتٙمٚمؿ ذم اًمنمع ،ومال طمؼ ،وٓ
َ
َ
وىمد شمٙم٤مصمرت إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن اًمرضمقع واًمتح٤ميمؿ قمٜمد
اًمٜمزاع وآظمتالف إٟمام يٙمقن إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم
اًمٙمت٤مب اعمٜمزل ُمـ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  :وإٟمام يٗمّمؾ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام شمٜم٤مزقمقا ومٞمف
ُ
ُ
واًمرؾمقل اعم١ميد سم٤مٕنٌ٤مء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
اًمًامء،
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [إطم٘م٤مف.]4 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ﴾ [اًمٌ٘مرة.]316 :
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وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]65 :وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ﴾

()1

.

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ﴾:
ىم٤مل جم٤مهد وهمػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ :أي إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف؛ وهذا
أُمر ُمـ اهلل
ٌ

اًمٜم٤مس ومٞمف ُمـ أصقل اًمديـ وومروقمف أن ُيرد
شمٜم٤مزع
سم٠من يمؾ رء
ُ
َ

اًمتٜم٤مزع ذم ذًمؽ إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ُ

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وؿمٝمدا ًمف سم٤مًمّمح٦م ومٝمق احلؼ،
ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ﴾ ،ومام طمٙمؿ سمف
ُ
وُم٤مذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل! ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ أي
ُردوا اخلّمقُم٤مت واجلٝم٤مٓت إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،ومتح٤ميمٛمقا إًمٞمٝمام ومٞمام
ؿمجر سمٞمٜمٙمؿ ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾؛ ومدل قمغم أن ُمـ مل يتح٤ميمؿ ذم حمؾ
َ
اًمٜمزاع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وٓ يرضمع إًمٞمٝمام ذم ذًمؽ = ومٚمٞمس ُم١مُمٜمً٤م سم٤مهلل وٓ
سم٤مًمٞمقم أظمر.
وىمقًمف﴿ :ﰏ ﰐ﴾ أي اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،واًمرضمقع
وأطمً ُـ قم٤مىمٌ ً٦م ً
وُمآٓ ،يمام ىم٤مًمف
ظمػم ﴿ﰑ ﰒ﴾ أي:
َ
إًمٞمٝمام ذم ومّمؾ اًمٜمزاع ٌ
وأطمً ُـ ضمزا ًء؛ وهق ىمري٥م .
اًمًدي وهمػم واطمد ،وىم٤مل جم٤مهد:
َ

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)456/13

ــــــــــــــــــــــــــ
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 :واحل٤مصؾ أن ٟمّمقص اًمٙمت٤مب

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل
واًمًٜم٦م اًمتل ٓ ُتَم وارد ًة سم٢مًمزام مجٞمع اعمٙمٚمٗملم سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف
ٍ
اًمتخّمٞمص سمٛمـ طمّم َؾ ذوط آضمتٝم٤مد اعمذيمقرة،
رء ُمٜمٝم٤م
 ،وًمٞمس ذم
ُ
صخّمٞمّمٝم٤م سمتحّمٞمؾ اًمنموط اعمذيمقرة.
وؾمٜمذيمر ـمر ًوم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٜمٌلم أنف ٓ جيقز
ُ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ﴾ [إقمراف.]4 :
واعمراد سمـ ﴿ﭢﭣﭤ﴾ هق اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمٌٞمٜم٦م ًمف؛ ٓ آراء اًمرضم٤مل.
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾ﴾ [اًمٜمً٤مء.]51 :
وصد قمـ
ومدًم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن ُمـ ُدقمل إمم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م َ
ذًمؽ ،أنف ُمـ مجٚم٦م اعمٜم٤موم٘ملم؛ ٕن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾمٌ٤مب.
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ﴾.
واًمرد إمم اهلل واًمرؾمقل هق اًمرد إمم يمت٤مسمف ،واًمرد إمم اًمرؾمقل سمٕمد ووم٤مشمف
هق اًمرد إمم ُؾمٜمتف.
وشمٕمٚمٞم ُ٘مف اإليامن ذم ىمقًمف﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾ قمغم رد اًمتٜم٤مزع إمم يمت٤مب اهلل
وؾمٜم٦م رؾمقًمفُ ،يٗمٝمؿ ُمٜمف أن َُمـ يرد اًمتٜم٤مزع إمم همػممه٤م مل يٙمـ ي١مُمـ سم٤مهلل.
صمؿ ىم٤مل :وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ﴾ [اًمتقسم٦م.]11 :
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وٓ ؿمؽ قمٜمد ٍ
أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف اعمذيمقرة ذم هذه
أي٤مت وٟمحقه٤م ُمـ ٟمّمقص اًمقطمل ،حمّمقر ٌة ذم اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م
رؾمقًمف

()1

.

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم رواي٦م اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد:
()2
ٍ
صمالصم٦م وصمالصملم ُمقو ًٕم٤م .
ومقضمدت ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ذم
ٟمٔمرت ذم اعمّمحػ
ُ
ُ
رض قمغم اخلٚمؼ ـم٤مقمتف ذم ٟمٞم ٍ
ػ وصمالصملم ُمقو ًٕم٤م ُمـ
وىم٤مل أضمريَ :وم َ
()3
.
يمت٤مسمف
ذيمر اهلل ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وىمد َ

وأتٌ٤م َقم ُف ذم

ٍ
ٟمحق ُمـ أرسمٕملم ُمقو ًٕم٤م ُمـ اًم٘مرآن يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾
أجْم٤م :وىمد أُمر اهلل سمٓم٤مقم٦م رؾمقل اهلل
وىم٤مل ً
ُمـ اًم٘مرآن

()5

()4

.

ذم أيمثر ُمـ صمالصملم ُمقو ًٕم٤م

.

ٍ
ٕطمد أن ي٘مٚمد قم٤م ًح٤م ُمٕمٔم ًام أو همػمه ،وىمد سم٤من ًمف اًمدًمٞمؾ ذم ظمالف ىمقًمف
وًمٞمس

ورأجف ،وىمد ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل

أمجع اًمٜم٤مس قمغم أن ُمـ اؾمتٌ٤مٟم٧م ًمف ُؾمٜم ٌ٦م قمـ رؾمقل اهلل
أنف ىم٤مل:
َ
()6
يدَ َقمٝم٤م ًم٘مقل ٍ
أطمد ُمـ اًمٜم٤مس .
( )1أوقاء اًمٌٞم٤من (.)634 - 633/1
( )3اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (.)65/1
( )6اًمنميٕم٦م (.)411/1
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)4/1
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)136/15
( )5إقمالم اعمقىمٕملم (.)311/3

مل يٙمـ ًمف أن
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طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ومٞمٝمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك واًمقٓي٦م
وم٤م
َ
طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف
واًمًٚمٓم٤من ،ومال يّمح عمـ أراد ٟمج٤مة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أن خي٤مًمػ
َ
ذم هذا اًمٌ٤مب إمم طمٙمؿ همػمه ُمـ أراء اًمٌنمي٦م اًمٜم٤مىمّم٦م ،أو آؾمتحً٤مٟم٤مت
اعمتقمه٦م.
وآقمؽماض صمالصم٦م أنقاع ؾم٤مري٦م ذم اًمٜم٤مس؛ واعمٕمّمق ُم
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:
ُ
قمّمٛم ُف اهلل ُمٜمٝم٤م:
ُمـ َ
اًمٜمقع إول :آقمؽماض قمغم أؾمامئف وصٗم٤مشمف سم٤مًمِمٌف اًمٌ٤مـمٚم٦م ،اًمتل يًٛمٞمٝم٤م
وحم٤مٓت ذهٜمٞم٦م.
أرسم٤مهب٤م ىمقاـمع قم٘مٚمٞم٦م ،وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمٞم٤مٓت ضمٝمٚمٞم٦مُ ،
ِ
ذقمف وأُمره؛ ُ
وأهؾ هذا آقمؽماض صمالصم٦م أنقاع:
اًمٜمقع اًمث٤مين :آقمؽماض قمغم
وأىمٞمً ِتٝمؿ ،اعمتْمٛمٜم٦م َ
تٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل
أطمده٤م :اعمٕمؽموقن قمٚمٞمف سمآرائٝمؿ
َ

،

َ
َ
وإسمٓم٤مل ُم٤م صححف،
وإجي٤مب ُم٤م أؾم َ٘مٓمف،
أوضمٌف،
وتريؿ ُم٤م أب٤مطمف،
َ
وإؾم٘م٤مط ُم٤م َ
َ
َ
وإـمالق
اقمتؼم ُه ،وشم٘مٞمٞمدَ ُم٤م أـمٚم َ٘م ُف،
واقمتٌ٤مر ُم٤م أخٖم٤م ُه ،وإًمٖم٤م َء ُم٤م
وشمّمحٞمح ُم٤م أب َٓم ُٚمف،
َ
َ
َ
ُم٤م ىمٞمده.
اًمًٚمػ ىم٤مـمٌ ً٦م قمغم ذُمٝم٤م ،واًمتحذير ُمٜمٝم٤م،
وهذه هل أراء وإىمٞمً٦م اًمتل اشمٗمؼ
ُ
وص٤مطمقا قمغم أصح٤مهب٤م ُمـ أىمٓم٤مر إرض ،وطمذروا ُمٜمٝمؿ ،وٟمٗمروا قمٜمٝمؿ ،صمؿ ىم٤مل:
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :آقمؽماض قمغم ذًمؽ سم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت اجل٤مئرة ،اًمتل ٕر ِ
سم٤مب اًمقٓي٤مت
اًمتل ىمدُمقه٤م قمغم طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ،وطم َٙمٛمقا هب٤م سملم قمٌ٤مده ،وقمٓمٚمقا هل٤م وهب٤م
وطمدو َده.
َذ َقم ُف و َقمد ًَم ُف ُ
ُ
اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ أّيام ُي٘مدم؟ :ىمدُمٜم٤م اًمٕم٘مؾ .
شمٕم٤مرض
وم٘م٤مل إوًمقن :إذا
َ
وىم٤مل َ
أظمرون :إذا شمٕم٤مرض إثر واًم٘مٞم٤مس ،ىمدُمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس .
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ُ
اًمذوق واًمقضمد
شمٕم٤مرض
وىم٤مل أصح٤مب اًمذوق واًمٙمِمػ واًمقضمد :إذا
َ
وفم٤مهر اًمنمع ،ىمدُمٜم٤م اًمذوق واًمقضمد واًمٙمِمػ .
واًمٙمِمػ
ُ
وىم٤مل أصح٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م :إذا شمٕم٤مرو٧م اًمًٞم٤مؾم٦م واًمنمع ،ىمدُمٜم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م .
ِ
ومجٕمٚم٧م يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُىمٌ٤مًم َ٦م ِ
وذقمف ـم٤مهمق ًشم٤م يتح٤ميمٛمقن إًمٞمف.
ديـ اهلل
ُ
َ
وأظمرون ي٘مقًمقن :أنتؿ
اًمٜم٘مؾ وًمٜم٤م اًمٕم٘مؾ ،
ومٝم١مٓء ي٘مقًمقنً :مٙمؿ
أصح٤مب ٍ
أصح٤مب أىمٞمً٦م وآراء وأومٙم٤مر  ،وأوئلؽ ي٘مقًمقن:
آصم٤مر وأظمٌ٤مر ،وٟمح ُـ
ُ
ُ
أرسم٤مب اًمٔم٤مهر ،وٟمحـ ُ
َ
اًمنمع
وأظمرون ي٘مقًمقنً :مٙمؿ
أهؾ احل٘م٤مئؼ ،
أنتؿ
ُ
ُ
وًمٜم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م .

وومتٜم٦م د َقم ِ
ٍ
اًم٘مٚمقب
٧م
ومٞم٤م هل٤م ُمـ سمٚمٞم ٍ٦م قمٛم ْ٧م وم٠مقمٛم٧م ،ورز ٍي٦م ر َُم ْ٧م وم٠مصٛم٧م،
َ
ٍ
وم٠مضم٤مهب٤م يمؾ ٍ
ُ
أذان و َقمٛمٞم٧م ُمٜمٝم٤م
ومّمٛم ْ٧م ُمٜمٝم٤م
ىمٚم٥م ُمٗمتقن ،و َأهقي٦م َقمّم َٗم ْ٧م ُ
صٗم٤مت ذي اجلالل
ٗمٞم٧م هل٤م
ُ
اًمٕمٞمقنُ ،قمٓم َٚم ْ٧م هل٤م  -واهلل ُ -مٕم٤مملُ إطمٙم٤مم ،يمام ُٟم ْ
واإليمرام ،واؾمتٜمد يمؾ ىمق ٍم إمم ُفمٚم ِؿ و ُفم ِ
ٚمامت آرائٝمؿ ،وطم َٙمٛمقا قمغم اهلل وسملم

ٍ
ِ
تريػ
اًمقطمل ُقمرو ً٦م ًمٙمؾ
قمٌ٤مده سمٛم٘م٤مٓهتؿ اًمٗم٤مؾمدة وأهقائٝمؿ ،وص٤مر ٕضمٚمٝم٤م
ُ
وشم٠مويؾ ،واًمدي ُـ وىم ًٗم٤م قمغم يمؾ إومً٤مد وشمٌديؾ

()1

.

ذع
وىمد فمٝمر ُمّمداق ُم٤م أظمؼم سمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ومٙمؿ رأجٜم٤م َُمـ يٕم٤مرض َ
اهلل وديٜمَف سمٛمثؾ ُم٤م ذيمر.
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمف؛ أٓ وهق ُمً٠مخ٦م اإلُم٤مُم٦م
واًمقٓي٦م ،وم٘مد وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ اخلٚمط واًمتٚمٌٞمس ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ ،وم٘مد وىمع ُمـ اًمٜم٤مس
ًمػموج
سمدواومع ؿمتك ،واُمتٓمقا ذم ذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمؼماىم٦م
تريػ وشمٌديؾ
ذم هذا
ٌ
َ
َ
(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم (.)56/3
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اؾمؿ احلري٦م واحل٘مقق وهٙمذا.
قمغم اًمٜم٤مس سم٤مـم ُٚمٝمؿ ،وُمـ إؾمامء اًمتل شمزيٜمقا هب٤م ُ

ٍ
َ
قمدل
وٌط احل٘مقق واحلري٤مت سمٛمٞمزان
وىمد ٟمًقا أو شمٜم٤مؾمقا أن ذع اهلل
ٍ
ىمًط؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وطمٙمؿ
ﭮ ﭯ﴾ [اًمِمقرى.]11 :
وىم٤مل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

شمٕم٤مرض اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م ومٝمل
ﭚ ﭛ﴾ [احلديد ،]36 :ومٙمؾ طمؼ أو طمري٦م
ُ
قمٌقدي٦م ،إُم٤م ًمٚمٝمقى ،أو ًمٚمٜمٗمس ،أو ًمٚمحزب ،أو همػمه٤م.
أٓ يٕمٚمؿ أوئلؽ أنٜم٤م قمٌ٤مد هلل ،واًمٕمٌدُ ٓ خيرج قمام يريد ؾمٞمدُ ه وُمقٓه ؾمٌح٤مٟمف،
و َُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وظمرج قمام يريده اهلل وم٘مد ظم٤مًمػ احلري٦م احل٘م٦م واحل٘مقق اعمٜمْمٌٓم٦م.
ًمذا يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ،ومٝمق ٌ
قمدل وقملم احلٙمٛم٦م،
و َُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ وؾ وأوؾ.
وجي٥م عمـ درس أبقاب اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م أن يدرؾمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم أدًم٦م اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،ومتٞمٞمز إىمقال اًمًٚمٗمٞم٦م ُمـ إىمقال اًمدظمٞمٚم٦م اًمٌدقمٞم٦م.
وىمد وىمع سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم أىمقال حمدَ صم٦م ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ،يمام وىمع
ذًمؽ ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم سم٤مب أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف؛ ًمذا جي٥م أن يتح٤ميمؿ
اجلٛمٞمع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ هذه إُم٦م.
ُ
ومٙمؿ ٟمحـ ذم طم٤مضم٦م أن ٟمتذيمر وٟمذيمر سم٠ممهٞم٦م آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،وأهنام احلج٦م ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ،يمام يمٜم٤م ٟمح٤مج همػمٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٌدع
هبذه إصقل اًمثالصم٦م ذم إصمٌ٤مت أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ،وٟمتٜم٤مىمؾ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ذم
ذًمؽ ،يم٘مقل اسمـ ىمداُم٦م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٚمٛمٕم٦م :وىمد ُأُمرٟم٤م سم٤مٓىمتٗم٤مء ٔصم٤مرهؿ ،وآهتداء
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وطمذرٟم٤م اعمحدصم٤مت و ُأظمؼمٟم٤م أهن٤م ُمـ اًمْمالٓت.
سمٛمٜم٤مرهؿُ ،
سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدي َـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي،
وم٘م٤مل اًمٜمٌل  :ومٕمٚمٞمٙمؿ ُ
ِ
وحمدصم٤مت إُمقر ،وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ،ويمؾ سمدقم٦م
َقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ ،وإي٤ميمؿ
والًم٦م

()1

.
()2

 :اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد ُيمٗمٞمتؿ
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
وىمػ اًم٘مقم،
ػ طمٞم٨م
وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
َ
يمال ًُم٤م ُمٕمٜم٤مهِ :ىم ْ
وسمٌٍم ٍ
وم٢مهنؿ قمـ قمٚم ٍؿ و َىمٗمقاٍ َ ،
ٟم٤مومذ يمٗمقا ،وهلؿ قمغم يمِمٗمٝم٤م يم٤مٟمقا أىمقى ،وسم٤مًمٗمْمؾ
.

َ
طمدث سمٕمدَ ُهؿ ،ومام أطمدَ صمف إٓ َُمـ ظم٤مًمػ هدّيؿ
ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م أطمرى ،ومٚمئـ ىمٚمتؿ:
وصٗمقا ُمٜمف ُم٤م يِمٗمل وشمٙمٚمٛمقا ُمٜمف سمام يٙمٗمل ،ومام ومقىمٝمؿ
ورهم٥م قمـ ُؾمٜمتٝمؿ ،وًم٘مد َ
َ
ودم٤موز ُهؿ آظمرون ومٖم َٚمقا،
حمن ،وُم٤م دوهنؿ ُم٘مٍمً ،م٘مد ىمٍم قمٜمٝمؿ ىمق ٌم ومج َٗمقا،
َ
وإهنؿ ومٞمام سملم ذًمؽ ًمٕمغم هدً ى ُمًت٘مٞمؿ

()3

.

( )1أظمرضمف أبق داود ( )4531واًمؽمُمذي ( ،)3515واسمـ ُم٤مضمف ( ،)43وأمحد ()135/4
ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م

 ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح  ،وصححف أبق ٟمٕمٞمؿ

واًمٌزار واحل٤ميمؿ واسمـ قمٌداًمؼم واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد واًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ،وطمًٜمف اًمٌٖمقي واسمـ اًم٘مٞمؿ،
اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ( ،)366/1وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( ،)646/3وذح اًمًٜم٦م
( ،)51/1وإقمالم اعمقىمٕملم ( ،)146/4واشمٌ٤مع اًمًٜمـ واضمتٜم٤مب اًمٌدع (ص ،)33وإرواء
اًمٖمٚمٞمؾ (.)163/6
( )3أظمرضمف اًمدارُمل ( ،)311واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( ،)146/5وحمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم
اًمًٜم٦م ( ،)15وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
( )6أظمرضمف أبقداود ( ،)4513وأضمري ذم اًمنميٕم٦م (.)563/3
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وىم٤مل اإلُم٤مم أبق قمٛمر إوزاقمل

 :قمٚمٞمؽ سمآث٤مر َُمـ ؾمٚمػ ْ
رومْم َؽ
وإن َ

َ
وإي٤مك وآرا َء اًمرضم٤مل ،وإن زظمرومقه ًمؽ سم٤مًم٘مقل
اًمٜم٤مس،
ُمـ يمالم اسمـ ىمداُم٦م
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()2

()1

اٟمتٝمك اعم٘مّمق ُد ٟم٘مٚمف

.

يمت٤مب اهلل
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وإٟمام اعمتٌع ذم إصمٌ٤مت أطمٙم٤مم اهلل
ُ
ُ
إصمٌ٤مت طمٙمؿ ذقمل سمدون
وؾمٌٞمؾ اًمً٤مسم٘ملم أو إوًملم ٓ ،جيقز
وؾمٜم ُ٦م رؾمقًمف ،
ُ
ٟمّم٤م واؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م سمح٤مل
هذه إصقل اًمثالصم٦مًّ ،

()3

.

وىم٤مل ذم أوائؾ اًمٗمتقى احلٛمقي٦م ُمٌٞمٜمً٤م أمهٞم٦م قمٚمؿ اًمًٚمػ ووضمقب اًمرضمقع
إًمٞمف ظمال ًوم٤م ٕىمقال اعمتٙمٚمٛملم:
أجْم٤م أن شمٙمقن اًم٘مرون اًمٗم٤موٚم٦م  -اًم٘مرن اًمذي ُسمٕم٨م ومٞمف
صمؿ ُمـ اعمح٤مل ً
رؾمقل اهلل

همػم قم٤معملم وهمػم ىم٤مئٚملم
صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ  -يم٤مٟمقا َ

ذم هذا اًمٌ٤مب سم٤محلؼ اعمٌلم؛ ٕن ود ذًمؽ إُم٤م قمد ُم اًمٕمٚمؿ واًم٘مقل ،وإُم٤م اقمت٘م٤م ُد
()4
ِ
ٟم٘مٞمض احلؼ ُ
ظمالف اًمّمدق ،ويمالمه٤م متٜمع .
وىمقل
إن هذا إصؾ  -وهق اًمتٛمًؽ سمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم ومٝمؿ اًمديـ يمٚمف ُ -مٝمؿ
يْمٕمػ قمـ
يمثػما؛ ٕنف سمدأ يمثػم ُمٜمٝمؿ
ُ
ًمٚمٖم٤مي٦م؛ ٟمحت٤مج أن ٟمذيمّر سمف أهؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقم ً
ُمٕمرومتف واًمتٛمًؽ سمف ،وُمـ ذًمؽ آؾمتٛمً٤مك سمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وومٝمٛمٝمؿ ًمٌ٤مب
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم سم٤مب
يمت٤مب قم َ٘مدي إٓ ويذيمر
اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م اًمتل ىمؾ أن ي١مًم َ
َ
ػ ٌ
( )1أضمري ذم اًمنميٕم٦م (.)446/1
( )3عمٕم٦م آقمت٘م٤مد (ص.)6 :
( )6اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (.)331/3
( )4ص.6 :
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اإلُم٤مُم٦م ،وُمـ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع و٤مل.
ًمذا اطمذروا  -قمٌ٤مد اهلل  -خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمؾ اًمًٚمػ إمم ؿمقاذ سمٕمض اخلٚمػ ذم
أبقاب اًمديـ وُمٜمٝم٤م هذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وإذا ذيمروا ٟمزاع اعمت٠مظمريـ مل يٙمـ سمٛمجرد
ذًمؽ أن جيٕمؾ هذه ُمـ ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد اًمتل يٙمقن يمؾ ىمقل ُمـ شمٚمؽ إىمقال
يمثػما ُمـ أصقل اعمت٠مظمريـ حمدَ ٌ
ُمٌتدع ذم اإلؾمالم
ث
ؾم٤مئ ًٖم٤م مل ُخي٤مًمػ
ً
ٌ
إمج٤مقم٤م؛ ٕن ً
ِ
ِ
ٌ
واًمٜمزاع احل٤مدث سمٕمد إمج٤مع اًمًٚمػ ظمٓم٠م
ظمالومف،
اًمًٚمػ قمغم
ُمًٌقق سم٢ممج٤مع
ُ
ىمٓم ًٕم٤م ،يمخالف اخلقارج واًمراومْم٦م واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م مـ ىمد اؿمتٝمرت هلؿ ٌ
أىمقال
وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م
اًمٜمّمقص اعمًتٗمٞمْم٦م اعمٕمٚمقُم٦م
ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م
َ
َ

()1

.

َ
ؾمٌ٥م ًمٗمً٤مد
اإلظمالل سم٠مصؾ اإلُم٤مُم٦م
وإن م٤م جي٥م إدرا ُيمف واإلطم٤مـم٦م سمف أن
ٌ
اًمدٟمٞم٤م واًمديـ.
َ
ِ
اؾمتٌدال إُمـ سم٤مخلقف؛
واخلروج قمٚمٞمف
ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمٕ :ن ذم ُمٜم٤مزقمتف
وٕن ذًمؽ حيٛمؾ قمغم ِه ِ
راق اًمدُم٤مء ،وؿمـ اًمٖم٤مرات واًمٗمً٤مد ذم إرض ،وذًمؽ

ِ
ُ
ُ
واًمٕم٘مؾ واًمدي ُـ أن أقم َٔم َؿ
وومً٘مف،
أقمٔمؿ ُمـ اًمّمؼم قمغم َضمقره
وإصقل شمِمٝمدُ
ُ
()2
اعمٙمروهلم َأ ُ
وٓمه٤م سم٤مًمؽمك .
َ

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهلذا يم٤من اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م
أهنؿ ٓ يرون اخلروج قمغم إئٛم٦م وىمت٤مهلؿ سم٤مًمًٞمػ ،وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ُفمٚمؿ ،يمام دًم٧م
ُ
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمًتٗمٞمْم٦م قمـ اًمٜمٌل ؛ ٕن اًمٗمً٤مد ذم اًم٘مت٤مل
قمغم ذًمؽ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)35/16
( )3اًمتٛمٝمٞمد (.)315/36
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أقمٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد احل٤مصؾ سم ُٔمٚمٛمٝمؿ سمدون ىمت٤مل وٓ ومتٜم٦م؛ وم ُٞمدْ َوم ُع أقم َٔم ُؿ
واًمٗمتٜم٦م
ُ
ُ
أدٟم٤ممه٤م ،وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد يٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من،
اًمٗمً٤مديـ سم٤مًمتزام
إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمتف ،واهلل شمٕم٤ممم
أُمر سم٘مت٤مل اًمٌ٤مهملم اسمتدا ًء
مل ي٠مُمر سم٘مت٤مل يمؾ فم٤ممل ويمؾ سم٤م ٍغ يمٞمٗمام يم٤من ،وٓ َ

()1

.

وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٢مذا يم٤من إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يًتٚمز ُم ُم٤م هق أن َٙم ُر ُمٜمف ،وأب َٖم ُض
إمم اهلل ورؾمقًمف = وم٢مٟمف ٓ يًقغ إٟمٙم٤مره ،وإن يم٤من اهلل يٌٖمْمف ويٛم ُ٘م ُ٧م أهٚمف ،وهذا
ٍ
وومتٜم٦م إمم آظمر
يم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم اعمٚمقك واًمقٓة سم٤مخلروج قمٚمٞمٝمؿ؛ وم٢مٟمف أؾم٤مس يمؾ ذ
َ
رؾمقل اهلل
اًمدهر ،وىمد اؾمت٠مذن اًمّمح٤مسم٦م

ذم ىمت٤مل إُمراء اًمذيـ ي١مظمرون اًمّمالة

قمـ وىمتٝم٤م ،وىم٤مًمقا :أومال ُٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ؟ وم٘م٤ملُ ،ٓ :م٤م أىم٤مُمقا اًمّمالة
()3
ِ
يٙمرهف ،ومٚمٞمّمؼم  ،وٓ يٜمزقمـ يدً ا ُمـ ـم٤مقمتف
أُمػمه ُم٤م
رأى ُمـ
ُ

()2

 ،وىم٤ملَُ :مـ

()4

.

ِ
إو٤مقم٦م
و َُمـ شم٠مُم َؾ ُم٤م ضمرى قمغم اإلؾمالم ذم اًمٗمتـ اًمٙمٌ٤مر واًمّمٖم٤مر رآه٤م ُمـ

هذا إصؾ ،وقمدم اًمّمؼم قمغم ُمٜمٙمر؛ ومٓمٚم٥م إزاًمتف ومتقًمد ُمٜمف ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمف؛ وم٘مد
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)651/6
ورضب
( )3هذا قمٌ٤مرة قمـ طمديثلم :أظمرج ُمًٚمؿ ( )546قمـ أيب ذر ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل
َ
سم٘مٞم٧م ذم ىمقم ي١مظمرون اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م؟ ىم٤مل :ىم٤ملُ :م٤م شم٠مُمر؟ ىم٤مل:
أن٧م إذا َ
ومخذي :يمٞمػ َ
َصؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م ، ..وأظمرج ُمًٚمؿ ( )1666قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ،قمـ رؾمقل اهلل
ِ
ار
ىم٤مل:
ظمٞم٤مر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ تٌقهنؿ وحيٌقٟمٙمؿ ،ويّمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ،وذ ُ
ُ
أئٛمتٙمؿ اًمذيـ شمٌٖمْمقهنؿ ويٌٖمْمقٟمٙمؿ ،وشمٚمٕمٜمقهنؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ،أومال
ٟمٜم٤مسمذهؿ سم٤مًمًٞمػ؟ وم٘م٤ملُ ،ٓ :م٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة .
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )1366وُمًٚمؿ (ُ ،)1645مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )1666مـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ

.

.
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يرى سمٛمٙم٦م أيمؼم اعمٜمٙمرات وٓ يًتٓمٞمع شمٖمٞمػمه٤م ،سمؾ ح٤م ومتح اهلل

دار إؾمالم قمز َم قمغم شمٖمٞمػم اًمٌٞم٧م ورده قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ ،وُمٜمٕمف
ُمٙم٦م وص٤مرت َ
ُمـ ذًمؽ ُ -مع ىمدرشمف قمٚمٞمف  -ظمِمٞم ُ٦م وىمقع ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف ُمـ قمدم اطمتامل
ىمريش ًمذًمؽ؛ ًم٘مرب قمٝمدهؿ سم٤مإلؾمالم ويمقهنؿ طمديثل ٍ
ٍ
قمٝمد سمٙمٗمر ،وهلذا مل ي٠مذن
أقمٔمؿ ُمٜمف يمام وضمد
ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم إُمراء سم٤مًمٞمد؛ ح٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ وىمقع ُم٤م هق
ُ
ؾمقاء

()1

.

إن ُم٤م يذيمره اسمـ قمٌداًمؼم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ
اًمٗمً٤مد اعمؽمشم٥م قمغم قمدم آًمتزام سمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م = ٟمرا ُه سم٠مقمٞمٞمٜم٤م
اًمٞمقم ومٞمام يًٛمك سم٤مًمرسمٞمع اًمٕمريب؛ اًمذي ُأزه٘م٧م ومٞمف أنٗمس قمنمات أٓف ُمـ
اعمًٚمٛملم ،سمؾ ودم٤موزت ُم٤مئ٦م أخػ ٟمٗمس ذم دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م واطمدة ،ومٙمٞمػ إذا مجع
وح٤مي٤مه٤م سمْمح٤مي٤م اًمدول إظمرى.
يمؾ هذا قمدا إقمراض اعمٜمتٝمٙم٦م وإُمقال اعمت َٚمٗم٦م ،وُمع ووقح هذه اعمٗم٤مؾمد
ً
وٟمٗمخ٤م ذم هذه
ووقح اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر ،إٓ أن دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م يزدادون قمامي ً٦م
َ
ٍ
ٍ
سمدقمٞم٦م قمـ ُمذه٥م اًمًٚمػ أضمٜمٌٞم٦م،
سمت٠مصٞمالت
اًمٗمتٜم٦م اًمتل أيمٚم٧م إظمي واًمٞم٤مسمس
سمؾ وص٤مروا ُحيٞمقن يمت ًٌ٤م ُأخٗم٧م قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م.
قمزُم٧م ُ -مًتٕمٞمٜمً٤م سمٛمقٓي ؾمٌح٤مٟمف  -قمغم ذيمر شم٠مصٞمالت اًمًٚمػ ذم
ًمذا
ُ
ٍ
سمدقم٤م
أصؾ اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ،وشمٜم٘مٞم٦م ذًمؽ ُمـ
أصقل سمدقمٞم٦م دظمٞمٚم٦م ؾمقا ٌء يم٤مٟم٧م ً
ظم٤مرضمٞم٦م  -أو همػمه٤م  -ىمدر اؾمتٓم٤مقمتل.

( )1إقمالم اعمقىمٕملم (.)13/6
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وهذا ٓ يتؿ إٓ سمتقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل قمـ اًمًٚمػ ،صمؿ يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة قمغم
ٍ
سمردود قمغم يمت٤مسملم قمٍميلم ُمٕمتٛمدَ يـ ذم شم٠مصٞمؾ
أقم٘مٌ٧م ذًمؽ
هذا إصؾ ،صمؿ
ُ
إصقل اًمٌدقمٞم٦م ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م.
 -1اًمٙمت٤مب إول :اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل.
 -3واًمٙمت٤مب اًمث٤مين :احلري٦م واًمٓمقوم٤من ًمٚمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من.
ٍ
ٕصقل سمدقمٞم٦م ذم ُمً٠مخ٦م اإلُم٤مُم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد
ورددت قمغم ُم٘م٤مًملم ُمتْمٛمٜملم
اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،ومّم٤مر اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
اًمٗمّمؾ إول :ذيمرت ومٞمف شمًٕم٦م شم٠مصٞمالت ذم اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م.
ٜم٧م
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :ذيمرت ومٞمف أيمثر ُمـ ؾمتلم ؿمٌٝم٦م ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م ،وسمٞم ُ
َزيٗمٝم٤م سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم.
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :اؾمتدرايم٤مت قمغم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٕمٌد اهلل اًمدُمٞمجل،
وىمد سمٚمغ قمدد آؾمتدرايم٤مت قمنميـ اؾمتدرايمً٤م.
اًمٗمّمؾ اًمراسمع :اؾمتدرايم٤مت قمغم ُم٘م٤مًملم ذم اإلُم٤مُم٦م ًمٕمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ،
وىمد سمٚمغ قمدده٤م أرسمٕم٦م قمنم اؾمتدرايمً٤م.
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس :اؾمتدرايم٤مت قمغم يمت٤مب احلري٦م واًمٓمقوم٤من حل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من.
()1

اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس :إؿم٤مرات ًمٙمت٤مب أؾمئٚم٦م اًمثقرة ًمًٚمامن اًمٕمقدة .
( )1وًمٞمٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ أن يمثػما ُمـ احلريمٞملم اعمخ٤مًمٗملم ذم هذا إصؾ ِ
داوم ُٕمٝمؿ احلزسمٞم٦م ،واهلقى،
ً
وًمٙمل شمدرك ذًمؽ شم٠مُمؾ ذم ُمقاىمٗمٝمؿ ُمـ اًمثقرات قمٜمد فمٝمقره٤م ،وم٘مد يم٤مٟمقا يٜمٗمخقن ومٞمٝم٤م
ويِمجٕمقن قمٚمٞمٝم٤مُ ،متج٤مهٚملم أطم٤مدي٨م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،ومٚمام شمقمم طمٙمؿ ُمٍم اإلظمقاين حمٛمد
ُمرد وىم٤مُم٧م اًمثقرة وده أؿم٤مقمقا أطم َ
٤مدي٨م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،ومٚمام ؾم٘مط طمٙمؿ حمٛمد ُمرد
رضمٕمقا ًمٚمٜمٗمخ ذم اًمثقرات ،وهتٞمٞم٩م اًمٜم٤مس قمغم طمٙم٤مُمٝمؿ!.
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وىمد يمٜم٧م سمدأت سم٤مًمرد قمغم يمت٤مب أؾمئٚم٦م اًمثقرة  ،ويمتٌ٧م أيمثر ُمـ قمنميـ
اؾمتدرايمً٤مً ،مٙمـ ُمٜمٕمٜمل ُمـ اإليمامل أُمقر صمالصم٦م:
يمثػما قمغم يمت٤مب (احلري٦م واًمٓمقوم٤من) حل٤ميمؿ قمٌٞمً٤من،
إُمر إول :أنف ُمٕمتٛمد ً
أصٚمف ٍ
ِ
يم٤مف ذم اًمرد قمٚمٞمف.
وم٤مًمرد قمغم
إُمر اًمث٤مين :أنف ىمد يمٗم٤مين اًمرد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمديمتقر ومٝمد سمـ ؾمٚمٞمامن
اًمٗمٝمٞمد قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ؾم٤مسم ً٘م٤م ذم يمت٤مسمف اجلٜم٤مي٦م قمغم اإلؾمالم ذم أؾمئٚم٦م
وأجْم٤مُ :م٤م يمتٌف اًمِمٞمخ قمكم أب٤م سمٓملم ذم يمت٤مسمف يمِمػ أبرز ُؿمٌف يمت٤مب
اًمثقرة ً ،
أؾمئٚم٦م اًمثقرة  ،واُمت٤مز يمت٤مب اًمديمتقر ومٝمد اًمٗمٝمٞمد سمتٕم٘مٌف ًمًٚمامن اًمٕمقدة ذم يمؾ
ظمٓم٠م وىمػ قمٚمٞمف ،وىمدم ًمٚمٙمت٤مسملم ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان
طمٗمٔمف اهلل.
قمنميـ اؾمتدرايمً٤م قمغم يمت٤مب أؾمئٚم٦م
يمتٌ٧م أيمثر ُمـ
إُمر اًمث٤مًم٨م :أين سمٕمد أن ُ
َ
ومقضمدت ُم٤م
ٟمٔمرت ذم يمت٤مب اجلٜم٤مي٦م قمغم اإلؾمالم ذم أؾمئٚم٦م اًمثقرة ،
اًمثقرة
ُ
ُ
ومرأج٧م أنف ٓ داقمل ًمٚمتٙمرار ،صمؿ محدت
يمتٌت ُف ُمقاوم ً٘م٤م وُمتٗم ً٘م٤م ُمع ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ ومٝمد،
ُ
اهلل؛ ٕن ُمـ قمالُم٦م صح٦م ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م اشمٗم٤مىمٝمؿ وقمدم اظمتالومٝمؿ.
ىم٤مل أبق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين :وم٤م يدل قمغم أن أهؾ احلدي٨م هؿ قمغم احلؼ:
ِ
ىمديٛمٝمؿ وطمديثٝمؿ،
مجٞمع يمتٌٝمؿ اعمّمٜمٗم٦م ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ؛
أنؽ ًمق
َ
ـم٤مًمٕم٧م َ
ٍ
ِ
ِ
واطمد ُمٜمٝمؿ
وؾمٙمقن يمؾ
اظمتالف سمٚمداهنؿ وزُم٤مهنؿ وشمٌ٤م ُقم ِد ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدي٤مر
ُمع
ٍ
وٟمٛمط واطمد
ىمٓمرا ُمـ إىمٓم٤مر = وضمدهتؿ ذم سمٞم٤من آقمت٘م٤مد قمغم وشمػمة واطمدة،
ً
جيرون ومٞمف قمغم ـمري٘م٦م ٓ ،حيٞمدون قمٜمٝم٤م ،وٓ يٛمٞمٚمقن ومٞمٝم٤مُ ،
ىمقهلؿ ذم ذًمؽ واطمد،
وومٕم ُٚمٝمؿ واطمد ٓ ،شمرى سمٞمٜمٝمؿ اظمتال ًوم٤م وٓ شمٗمر ًىم٤م ذم رء ُم٤م ْ
وإن ىمؾ؛ سمؾ ًمق مجٕم٧م
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مجٞمع ُم٤م ضمرى قمغم أخًٜمتٝمؿ وٟم٘مٚمقه قمـ ؾمٚمٗمٝمؿ وضمدشمف يم٠منف ضم٤مء ُمـ ٍ
ىمٚم٥م واطمد،
َ
()1
ٍ
ًمً٤من واطمد ،وهؾ قمغم احلؼ ٌ
أبلم ُمـ هذا .
وضمرى قمغم
دًمٞمؾ َ ُ
وهذا سمخالف أهؾ اًمٌدع ومٝمؿ ذم ٍ
ٍ
ُمري٩م ،يمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم اقمت٘م٤مد؛ سمؾ اًمقاطمد
أُمر
يٜم٤مىمض ٟمٗمًف ذم اقمت٘م٤مده ،وُمـ اًمؼماهلم قمغم هذا ُم٤م ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ُمـ
ُمٜمٝمؿ
ُ
ِ
واظمتالف اعمردود قمٚمٞمٝمؿ ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م.
شمٜم٤مىمض
وىمد أؾمٛمٞم٧م هذا اًمٙمت٤مب:

شمٙمرارا ذم سمٕمض اًمردود ُمـ ضمٝم٦م إيراد إدًم٦م
ؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ هلذا اًمٙمت٤مب
ً
وهمػم ذًمؽ ،وهذا ًمٞمس همري ًٌ٤م؛ ٕن ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب اًمرد قمغم أيمثر ُمـ واطمد،
طم٤موًم٧م
وـمٌٞمٕمل أن شمٙمرر اًمِمٌٝم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،م٤م يًتدقمل شمٙمرار اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ،وىمد
ُ
شمٗم٤مدي هذا إُم٤م سم٤مظمتّم٤مر اجلقاب شم٤مر ًة قمٜمد ذيمره ُمرة أظمرى ،أو سم٤مإلطم٤مًم٦م قمغم ُم٤م
وأجْم٤م ؾمٞمجد ً
ٟم٘مال ًمٚمِمٌٝم٦م ،وىمد
ؾمٌؼ ذيمره؛ ًمذا ؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ إطم٤مٓت يمثػمةً ،
خمتٍما؛ ٕنف ىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م.
واجلقاب قمٚمٞمٝم٤م
شمٙمقن ُمٓمقًم ً٦م
ُ
ً
وىمد اؾمتٓمردت ً
ىمٚمٞمال ذم أؿمٞم٤مء ٓ شمتٕمٚمؼ سمّمٚم٥م اًمٙمت٤مب قمٜمد ذيمر اًمِمٌٝم٤مت،
وقمٜمد اًمرد؛ ًمٚمح٤مضم٦م وًمألمهٞم٦م.

( )1آٟمتّم٤مر ٕصح٤مب احلدي٨م (ص.)46 :
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()1

وإين ٕرضمق أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ُمٗمٞمدً ا ًمٚمًٜمل عمٕمروم٦م شم٠مصٞمالت أهؾ
اًمًٜم٦م ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ،واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم واعمِمٖمٌلم قمغم هذا إصؾ ،وم٢من
أول سمدقم٦م ومر ِ
اخلٓم٠م ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ؿمٜمٞمع ،وم٢من َ
ىم٧م إُم٦م وتزسم٧م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م هل
سمدقم٦م اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ويم ّٗمروه،

ومل يٕمت٘مدوا ًمف إُم٤مُم٦م وٓ وٓي٦م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وأول َُمـ وؾ ذم ذًمؽ هؿ اخلقارج اح٤مرىمقن
طمٞم٨م طم َٙمٛمقا ًمٜمٗمقؾمٝمؿ سم٠مهنؿ اعمتٛمًٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜمتف

()2

.

أجْم٤م :وهلذا يم٤من أول َُمـ َ
وم٤مرق مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمٌدع
وىم٤مل ً
()3
(اخلقارج) اح٤مرىمقن .
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭ﴾ [آل قمٛمران:]1 :
وم٢من أول سمدقم٦م وىمٕم٧م ذم اإلؾمالم ومتٜم٦م اخلقارج ،ويم٤من ُمٌدؤهؿ سمًٌ٥م
ُ
رؾمقل اهلل
ىمًؿ
اًمدٟمٞم٤م ،طملم َ

همٜم٤مئؿ طمٜملم ،ومٙم٠مهنؿ رأوا ذم قم٘مقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة أنف

مل يٕمدل ذم اًم٘مًٛم٦م ،ومٗم٤مضم١موه هبذه اعم٘م٤مًم٦م .

( )1وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة اعمٗمردة ذم هذه اعمً٠مخ٦م يمت٤مب اًمٌٞم٤من اًمقاوح عمذه٥م اًمًٚمػ
اًمّم٤مًمح وومٞمف وىمٗم٦م ُمع يمت٤مب صمقرة  36يٜم٤مير سمرؤي٦م ذقمٞم٦م عمٛمدوح ضم٤مسمر ،عم١مًمٗمف اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ يمامل اًمًٞمقـمل ،ويمت٤مب ؿمٌٝم٤مت طمقل اخلروج واًمثقرات ًمٚمِمٞمخ حمٛمقد اخلقزم،
وىمد اؾمتٗمدت ُمـ هذيـ اًمٙمت٤مسملم.
( )3آؾمت٘م٤مُم٦م (ص.)16 :
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)645/6
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وآظمتالف ذم ُمًٛمٞم٤مهت٤م أول اظمتالف وىمع ذم
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م:
ُ
هذه إُم٦م ،وهق ظمالف اخلقارج ًمٚمّمح٤مسم٦م ،طمٞم٨م أظمرضمقا قمّم٤م َة اعمقطمديـ ُمـ
اإلؾمالم سم٤مًمٙمٚمٞم٦مَ ،
وأدظمٚمقهؿ ذم دائرة اًمٙمٗمر ،وقم٤م َُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر ،واؾمتحٚمقا
سمذًمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ

()1

.

أؾم٠مل اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ أن يت٘مٌؾ هذا اًمٙمت٤مب ،وجيٕمٚمف ؾمٌ ًٌ٤م ًمرو٤مه وًمٜمنم
ديٜمف احلؼ ،وؾمٌ ًٌ٤م ًمرضمقع اعمًٚمٛملم ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م ح٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،إٟمف
اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.
كخبه

rayes06@gmail.com

( )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)114/1
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التأصيل األول
ىمرر أهؾ اًمًٜم٦م أنف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يٜمّمٌقا إُم٤م ًُم٤م وؾمٚمٓم٤مٟمً٤م ،واؾمتدًمقا
ًمت٘مرير هذا إصؾ سم٠مدًم٦م ،أيمتٗمل ُمٜمٝم٤م سمذيمر دًمٞمٚملم:
الذليل ألاول :إلاحماع:
ٍ
ٍ
ووال قمغم اعمًٚمٛملم.
ؾمٚمٓم٤من
وم٘مد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب شمٜمّمٞم٥م
واضم٥م سم٤مإلمج٤مع وإن ؿمذ
ىم٤مل اح٤موردي :و َقم٘مدُ ه٤م عمـ ي٘مقم هب٤م ذم إُم٦م
ٌ
إصؿ
قمٜمٝمؿ َ

()1

ـها.

مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م ومجٞمع اعمرضمئ٦م ومجٞمع اًمِمٞمٕم٦م ومجٞمع
ىم٤مل اسمـ طمزم :اشمٗمؼ ُ
واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م آٟم٘مٞم٤مد إلُم٤م ٍم قم٤مدل ي٘مٞمؿ
اخلقارج قمغم وضمقب اإلُم٤مُم٦م ،وأن إُم٦م
ٌ
ومٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اهلل ،ويًقؾمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،اًمتل أتك هب٤م رؾمقل اهلل  ،طم٤مؿم٤م
ومرض اإلُم٤مُم٦م ،وإٟمام قمٚمٞمٝمؿ
اًمٜمجدات ُمـ اخلقارج ،وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا ٓ :يٚمزم
اًمٜم٤مس ُ
َ
أن يتٕم٤مـمقا احلؼ سمٞمٜمٝمؿ

()2

.

الذليل الثاوي :كاعذة ما ال ًخم الىاحب إال به فهى واحب

()3

:

وذًمؽ أن ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ٓ شمًت٘مٞمؿ وٓ شمّمٚمح إٓ سم٤مإلُم٤مم
( )1إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)16 :
( )3اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ( ،)13/4وراضمع ًمالؾمتزادة :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل
( ،)354/1وذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ( ،)336/13واًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمرومض
واًمْمالل واًمزٟمدىم٦م ( ،)36/1وشم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون (.)365/1
( )6اٟمٔمر :روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ( ،)116/1واًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف (.)355/1
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واًمًٚمٓم٤من.
ىم٤مل اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم إومقه إودي :
اًمٜم٤مس ومقى ٓ ها َة هلؿ
يّمٚمح
ٓ
ُ
ُ

()1

وٓ ها َة إذا ُضمٝمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ٤مهلؿ ؾم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤مدوا

()2

وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌداًمٚمف سمـ اعمٌ٤مرك :
إن اجلامقم ــ٦م طمٌ ـ ُـؾ اهلل وم٤مقمتّم ــٛمقا

ُمٜم ـ ـ ـ ُف سم ُٕم روشمـ ـ ــف اًمـ ـ ــقصم٘مك عمـ ـ ـــ داٟمـ ـ ــ٤م

ـدومع اهلل سم٤مًمًــٚمٓم٤من ُُمٕمْمــٚم ً٦م
يمــؿ يـ ُ

ذم ديٜمٜم ـ ــ٤م  -رمحـ ـ ـ ً٦م ُمٜم ـ ــف  -ودٟمٞم٤مٟم ـ ــ٤م

ًمـ ــقٓ اخلالوم ـ ـ ُ٦م مل شمـ ــ٠م َُم ْـ ًمٜمـ ــ٤م ُؾم ـ ـ ٌٌؾ

ويم ـ ـ ـ ــ٤من أو ـ ـ ـ ــٕم ُٗمٜم٤م هن ًٌ ـ ـ ـ ـ ـ٤م ٕىمقا ٟم ـ ـ ـ ــ٤م

(ً )1مً٤من اًمٕمرب (.)313/1
( )3همذاء إًمٌ٤مب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب (.)361/1
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التأصيل الثاىي
ملاصذ هصب ألائمت
ُمنموقمٞم٦م اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م؛ ٕضمؾ إىم٤مُم٦م اًمديـ وإصالح اًمدٟمٞم٤م ،وذقمٞمتٝم٤م
ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ.

ِ
ِ
وؾمٞم٤مؾم٦م
طمراؾم٦م اًمديـ
ىم٤مل اح٤موردي :اإلُم٤مُم٦م ُمقوققم ٌ٦م خلالوم٦م اًمٜمٌقة ذم

اًمدٟمٞم٤م

()1

.

ِ
حلٗمظ ُم٤م اؾمؽمقم٤مه
ُمٓمٚمقسم٤م ًمذاشمف ،وإٟمام ُأىمٞمؿ
وىم٤مل اًمٓمٞمٌل :إن اًمراقمل ًمٞمس
ً
()2
اح٤مًمؽ ،ومٞمٜمٌٖمل أن ٓ يتٍمف إٓ سمام َأ ِذ َن اًمِم٤مرع ومٞمف .
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [اًمٌ٘مرة:]63 :
ِ
واؾمتخراج
اإلُم٤مم إٟمام ٟمّم٥م ًمدوم ِع اًمٕمدو ومح٤مي٦م اًمٌٞمْم٦م وؾمد اخلٚمؾ،
ِ
ِ
احلدود ،وضمٌ٤مي٦م إُمقال ًمٌٞم٧م اح٤مل وىمًٛمتٝم٤م قمغم أهٚمٝم٤م .
وإىم٤مُم٦م
احل٘مقق
إصالح
اًمقاضم٥م سم٤مًمقٓي٤مت:
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٤معم٘مّمقد
ُ
ُ
ديـ اخلٚمؼ اًمذي ُمتك وم٤مهتؿ ظمنوا ظمنا ًٟم٤م ُمٌٞمٜمً٤م ،ومل يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤م ٟمٕمٛمقا سمف ذم اًمدٟمٞم٤م؛
()3
وإصالح ُم٤م ٓ ي٘مق ُم اًمدي ُـ إٓ سمف ُمـ ِ
أُمر دٟمٞم٤مهؿ .
ُ

( )1إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)16 :
( )3قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)331/34
( )6اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م (ص.)31 :
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٥م ًمٞم٠مُمر سم٤معمٕمروف ،ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر،
وىم٤مل ً
أجْم٤م :ووزم إُمر إٟمام ُٟمّم َ
وهذا هق ُم٘مّمقد اًمقٓي٦م ،وم٢مذا يم٤من اًمقازم ُيٛمٙمـ ُمـ اعمٜمٙمر ٍ
سمامل ي٠مظمذه ،يم٤من ىمد
أتك سمْمد اعم٘مّمقدُ ،مثؾ َُمـ ٟمّمٌ ُتف ًم ُٞم َ
ٕمٞمٜمؽ قمغم قمدوك ،وم٠مقم٤من قمدوك قمٚمٞمؽ،
وسمٛمٜمزًم٦م ُمـ أظمذ ً
ُم٤مٓ ًمٞمج٤مهد سمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وم٘م٤مشمؾ سمف اعمًٚمٛملم ،يقوح ذًمؽ
أن صالح اًمٕمٌ٤مد سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر؛ وم٢من صالح اعمٕم٤مش واًمٕمٌ٤مد
ذم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ،وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وسمف
ص٤مرت هذه إُم٦م ظمػم ٍ
أُم٦م ُأظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
َ
()1

ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ﴾ش .
إُمر سم٤معمٕمروف
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :ومجٞمع اًمقٓي٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُم٘مّمق ُده٤م ُ
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

()2

.

ُ
واحل٤مصؾ أن اًمٖمرض اعم٘مّمقد ًمٚمِم٤مرع ُمـ ٟمّم٥م إئٛم٦م
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين:
هق أُمران :أوهلام وأمهٝمام إىم٤مُم٦م ُمٜم٤مر اًمديـ ،وشمثٌٞم٧م اًمٕمٌ٤مد قمغم ساـمف اعمًت٘مٞمؿ،
ويمره٤م.
ودومٕمٝمؿ قمـ خم٤مًمٗمتف واًمقىمقع ذم ُمٜم٤مهٞمف ـمق ًقم٤م
ً
وصم٤مٟمٞمٝمام شمدسمػم اعمًٚمٛملم ذم َضم ْٚم٥م ُمّم٤محلٝمؿ ،ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ،وىمًٛم٦م
ِ
وأظمذه٤م مـ هل قمٚمٞمف ورده٤م ،ومٞمٛمـ هل ًمف ودمٜمٞمد اجلٜمقد ،وإقمداد
أُمقال اهلل ومٞمٝمؿ،
اًمٕمدة ًمدومع َُمـ أراد أن يًٕمك ذم إرض ومً٤م ًدا ُمـ ُسمٖم٤مة اعمًٚمٛملم وأهؾ اجلً٤مرة
ِ
وهتؽ طمرُمتٝمؿ ،وىمٓم ِع
ُمٜمٝمؿ = ُمـ اًمتًٚمط قمغم وٕمٗم٤مء اًمرقمٞم٦م ،وهن٥م أُمقاهلؿ،
دي٤مر اإلؾمالم
ُؾمٌٚمٝمؿ ،صمؿ اًم٘مٞم٤مم ذم وضمف قمدوهؿ ُمـ اًمٓمقائػ اًمٙمٗمري٦م إن ىمّمدوا َ
( )1اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م (ص.)66 :
( )3اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م (ص.)155 :
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وهمزوهؿ إمم دي٤مر اًمٙمٗمر إن َ
أـم٤مق اعمًٚمٛمقن ذًمؽ ،ووضمدوا ُمـ اًمٕمدد واًمٕمدة ُم٤م
اًمنمع سمٜمّمٌف
ي٘مقم سمف ،ومٝمذا هق ُمقوقع اإلُم٤مم اًمذي ور َد
ُ

()1

.

شمدسمػم أُمقر اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمقم
أجْم٤م :اعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م هق
وىم٤مل ً
ُ
واخلّمقص ،وإضمراء إُمقر جم٤مرّي٤م ،وووٕمٝم٤م ُمقاوٕمٝم٤م ،وهذا ٓ يتٞمن مـ ذم
ٟم٘مص اًمتدسمػم إُم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أو سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم شمٚمؽ احل٤مؾم٦م.
طمقاؾمف ظمٚمؾ؛ ٕهن٤م شم٘متيض َ
يٜم٘مص
إقمرج وإؿمؾ ٓ
وأُم٤م ؾمالُم٦م إـمراف ومال وضمف ٓؿمؽماـمٝم٤م ،وم٢من
ُ
َ
ُمـ شمدسمػمه رء ،وي٘مقم سمام ي٘مقم سمف ُمـ ًمٞمس يمذًمؽ ،وُمٕمٚمق ٌم أنف ٓ يراد ُمـ ُمثؾ
رضب اًمّمقجل٤من وٓ ُ
محؾ إث٘م٤مل
اإلُم٤مم اًمًٌ٤مق قمغم إىمدام وٓ
ُ

( )1اًمًٞمؾ اجلرار (.)545/1
( )3اًمًٞمؾ اجلرار (.)561/1

()2

.
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التأصيل الثالث
()1

()2

ذقم٤م ،وٓ يٕمت٘مد ذم اًمٕمٜمؼ سمٞمٕم٦م ًمف  ،ويدل
ٓ شمّمح وٓي٦م احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر
ً
هلذا إصؾ أدًم٦م ،أيمتٗمل ُمٜمٝم٤م سمذيمر دًمٞمٚملم:
الذليل ألاول:
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [اًمٜمً٤مء.]143 :
ىمٓمع
ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين :اًمٙم٤مومر ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمقٓي٦م قمغم اعمًٚمؿ؛ ٕن اًمنمع َ
وٓي٦م اًمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمٛملم؛ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾

()3

.

ٟمققم٤م
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :ح٤م يم٤مٟم٧م اًمتقًمٞم٦م ؿم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م يم٤مٟم٧م شمقًمٞم ُتٝمؿ ً
ُ
اإليامن إٓ
ُمـ َشمقًمٞمٝمؿ ،وىمد طمٙمؿ شمٕم٤ممم سم٠من َُمـ شمقٓهؿ وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ ،وٓ يتؿ
دمتٛمع اًمؼماءة واًمقٓي٦م أبدً ا ،واًمقٓي٦م
سم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمؿ ،واًمقٓي ُ٦م شمٜم٤مذم اًمؼماءة ،ومال
ُ
إقمزاز ،ومال دمتٛمع هل وإذٓل اًمٙمٗمر أبدً ا ،واًمقٓي٦م صٚم٦م ومال دم٤مُمع ُمٕم٤مداة اًمٙم٤مومر
أبدً ا

()4

.

وظم٤مًمػ اإلمج٤مع يم٤مًم٘مرو٤موي ،وم٘مد ضمقز وٓي٦م
( )1وُمـ ُمٜمٔمري اإلظمقان اعمًٚمٛملم َُمـ ؿمذ
َ
احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمٛملم.
( )3وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن اعمًٚمٛملم ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر  -يمٌالد أوروسم٤م  ٓ -حيؽمُمقن إنٔمٛم٦م،
وٓ يٓمٞمٕمقن احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر ،سمؾ يٓمٞمٕمقٟمف ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ وـم٤مقم ُتٝمؿ ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م ُمـ
همػم اقمت٘م٤مد أن ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ سمٞمٕم٦م ًمف.
( )6سمدائع اًمّمٜم٤مئع (.)365/3
( )4أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (.)455/1
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وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ﴾ [اًمٜمً٤مء:]143 :
وىمد اؾمتدل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء هبذا أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء،
وهق اعمٜمع ُمـ سمٞمع اًمٕمٌد اعمًٚمؿ ًمٚمٙم٤مومر ،ح٤م ذم صح٦م اسمتٞم٤مقمف ُمـ اًمتًٚمٞمط ًمف قمٚمٞمف
ِ
ُمٚمٙمف قمٜمف ذم احل٤مل ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
وُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ سم٤مًمّمح٦م ،ي٠مُمر ُه سم٢مزاًم٦م
واإلذٓلَ ،
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ .
ومٙمذًمؽ شمقزم اًمٙم٤مومر ًمٚمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م حمرُم٦م ًمٕمٛمقم أي٦م ،وهل َأومم ُمـ إُمثٚم٦م
اًمتل ذيمر اسمـ يمثػم.
الذليل الثاوي :إلاحماع:
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :أمجع يمؾ ُمـ ُحيٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
أن اًمٙم٤مومر ٓ وٓي٦م ًمف قمغم ُمًٚم ٍؿ سمح٤مل

()1

.

وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ٓ :ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أنف ٓ شمٜمٕم٘مدُ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٙم٤مومر،
شمًتديؿ ًمف إذا ـمرأ قمٚمٞمف
وٓ
ُ

()2

.

جيبيهان:
اًمتٜمٌٞمف إول :سملم اًمٕمٚمامء أن اعمراد سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح؛ أي :اًمٔم٤مهر اًمٌلم سمال ؿمؽ.
ىم٤مل أبق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل :وىمقًمف :قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من

()3

؛ أي:

( )1أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (.)161/3
( )3إيمامل اعمٕمٚمؿ (.)345/5
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1365وُمًٚمؿ (ُ )1135مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

.
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ٍ
ومحٞمٜمئذ جي٥م أن خيٚمع ُمـ
وأُمر ٓ ؿمؽ ومٞمف؛ حيّمؾ سمف اًمٞم٘ملم أنف يمٗمر،
ُطمج٦م سمٞمٜم٦مٌ ،
()1
ُقم ِ٘مدَ ْت ًمف اًمٌٞمٕم٦م قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه .
يمٗمر احل٤ميمؿ وم٢مٟمف ٓ ُخي َر ُج قمٚمٞمف إٓ قمٜمد اًم٘مدرة؛ ومٝمق
اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين :إذا صمٌ٧م ُ
يمٖمػمه ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ُمٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدرة.
ومٞمج٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ
ىم٤مل اسمـ طمجر :وُمٚمخّمف :أنف يٜمٕمزل سم٤مًمٙمٗمر إمج٤م ًقم٤م،
ُ
اًم٘مٞم٤م ُم ذم ذًمؽ؛ ومٛمـ َىم ِق َي قمغم ذًمؽ ومٚمف اًمثقاب ،وُمـ داه َـ ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ ،وُمـ
قمجز وضمٌ٧م قمٚمٞمف اهلجرة ُمـ شمٚمؽ إرض
َ

()2

.

( )1اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)45/4
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)136/16
 :سم٤ميٕمٜم٤م
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز ذم جمٛمقع ومت٤مواه ( :)336/6ىم٤مل قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م
ٍ
َ
وأثرة قمٚمٞمٜم٤م ،وأن ٓ
رؾمقل اهلل قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم ُمٜمِمٓمٜم٤م وُمٙمرهٜم٤م و ُقمنٟم٤م و ُينٟم٤م
سمقاطم٤م قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من .
يمٗمرا ً
َ
ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف ،وىم٤مل :إٓ أن شمروا ً
يمٗمرا
ومٝمذا يدل قمغم أنف ٓ جيقز هلؿ ُمٜم٤مزقم٦م وٓة إُمقر ،وٓ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ،إٓ أن يروا ً
سمقاطم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من؛ وُم٤م ذاك إٓ ٕن اخلروج قمغم وٓة إُمقر يًٌ٥م ومً٤م ًدا
ً
ردع اًمٔم٤ممل ،وٓ ٟمٍم اعمٔمٚمقم،
وذا
قمٔمٞمام ،ومٞمختؾ سمف إُمـ ،وشمْمٞمع احل٘مقق ،وٓ يتٞمن ُ
ً
ً
يمٌػما ًّ
وصختؾ اًمًٌؾ وٓ شم٠مُمـ ،ومٞمؽمشم٥م قمغم اخلروج قمغم وٓة إُمقر ومً٤مد قمٔمٞمؿ وذ يمثػم ،إٓ إذا
سمقاطم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من ،ومال سم٠مس أن خيرضمقا قمغم هذا اًمًٚمٓم٤من
يمٗمرا ً
رأى اعمًٚمٛمقن ً
إلزاًمتف إذا يم٤من قمٜمدهؿ ىمدرة ،أُم٤م إذا مل يٙمـ قمٜمدهؿ ىمدرة ومال خيرضمقا ،أو يم٤من اخلروج يًٌ٥م
اعمجٛم ُع قمٚمٞمٝم٤م :أنف
ذا أيمثر ومٚمٞمس هلؿ اخلروج؛ رقم٤مي ً٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ،واًم٘م٤مقمد ُة اًمنمقمٞم٦م
َ
ًّ
ٓ جيقز إزاًم٦م اًمنم سمام هق أذ ُمٜمف ،سمؾ جي٥م در ُء اًمنم سمام يزيٚمف أو خيٗمٗمف .
أُم٤م درء اًمنم سمنم أيمثر ومال جيقز سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمريد إزاًم٦م هذا
إُم٤مُم٤م ص٤محلً٤م ـمٞم ًٌ٤م ُمـ دون أن
يمٗمرا ً
سمقاطم٤م قمٜمده٤م ىمدر ٌة شمزيٚمف هب٤م ،وشمْمع ً
اًمًٚمٓم٤من اًمذي ومٕمؾ ً
يؽمشم٥م قمغم هذا ومً٤مد يمٌػم قمغم اعمًٚمٛملم ،وذ أقمٔمؿ ُمـ ذ هذا اًمًٚمٓم٤من = ومال سم٠مس ،أُم٤م
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التأصيل الرابع
ُمًٚمام ً
قمدٓ ،ومال شمّمح وٓي٦م اًمٗم٤مؾمؼ،
يِمؽمط ذم شمقًمٞم٦م اًمقازم اسمتدا ًء أن يٙمقن
ً

ويدل هلذا إصؾ دًمٞمالن:
الذليل ألاول:

ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م إسمرا هٞمؿ

﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾ [اًمٌ٘مرة.]134 :
ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾:
هذا ظمؼم ُمـ اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه قمـ أن اًمٔم٤ممل ٓ يٙمقن إُم٤م ًُم٤م ي٘متدي سمف أهؾ اخلػم،
ضمقاب ح٤م ُيتقهؿ ذم ُمً٠مختف إي٤مه ،أن جيٕمؾ ُمـ ذريتف أئٛم٦م
وهق ُمـ اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه
ٌ
ُ
واهمتٞم٤مل َُمـ ٓ
إذا يم٤من اخلروج يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومً٤مد يمٌػم ،واظمتالل إُمـ ،وفمٚمؿ اًمٜم٤مس،
واًمًٛمع
جي٥م اًمّمؼم،
ُ
يًتحؼ آهمتٞم٤مل ...إمم همػم هذا ُمـ اًمٗمً٤مد اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٝمذا ٓ جيقز ،سمؾ ُ
واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ،وُمٜم٤مصح٦م وٓة إُمقر ،واًمدقمقة هلؿ سم٤مخلػم ،وآضمتٝم٤مد ذم صخٗمٞمػ
اًمنم وشم٘مٚمٞمٚمف وشمٙمثػم اخلػم.
هذا هق اًمٓمريؼ اًمًقي اًمذي جي٥م أن ُيًٚمؽ؛ ٕن ذم ذًمؽ ُمّم٤مًمح ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ،وٕن
ذم ذًمؽ شم٘مٚمٞمؾ اًمنم وشمٙمثػم اخلػم ،وٕن ذم ذًمؽ طمٗمظ إُمـ وؾمالُم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ذ أيمثر.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ذم ًم٘م٤مء اًمٌ٤مب اعمٗمتقح ( )61ؾم١مال ( :)1333إن يمٜم٤م ىم٤مدريـ قمغم
ٍ
ومحٞمٜمئذ ٟمخرج ،وإذا يمٜم٤م همػم ىم٤مدريـ ومال ٟمخرجٕ ،ن مجٞمع اًمقاضمٌ٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمنموـم٦م
إزاًمتف
سم٤مًم٘مدرة وآؾمتٓم٤مقم٦م ،صمؿ إذا ظمرضمٜم٤م وم٘مد يؽمشم٥م قمغم ظمروضمٜم٤م ُمٗمًدة أيمؼم وأقمٔمؿ م٤م ًمق سم٘مل
ِ
هذا اًمرضمؾ قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمفٕ ،نٜم٤م ْ
سٟم٤م أذًم ً٦م أيمثر ،ومت٤مدى ذم
إن ظمرضمٜم٤م صمؿ فمٝمرت اًمٕمزة ًمفْ ،
ـمٖمٞم٤مٟمف ويمٗمره أيمثر ،ومٝمذه اعمً٤مئؾ تت٤مج إمم شمٕم٘مؾ ،وأن ي٘مؽمن اًمنمع سم٤مًمٕم٘مؾ ،وأن ُشمٌٕمد
اًمٕم٤مـمٗم٦م ذم هذه إُمقر ،ومٜمحـ حمت٤مضمقن ًمٚمٕم٤مـمٗم٦م ٕضمؾ تٛمًٜم٤م ،وحمت٤مضمقن ًمٚمٕم٘مؾ واًمنمع
َ
ٟمٜمً٤مق وراء اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمتل شم١مدي إمم اهلالك .
طمتك ٓ
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ُمثٚمف ،وم٠مظمؼم أنف وم٤مقمؾ ذًمؽ ،إٓ سمٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٔمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ،وم٢مٟمف همػم ُُم َّمػمه
يمذًمؽ ،وٓ ضم٤مقمٚمف ذم حمؾ أوًمٞم٤مئف قمٜمده ،سم٤مًمتٙمرُم٦م سم٤مإلُم٤مُم٦مٕ ،ن اإلُم٤مُم٦م إٟمام هل
ٕوًمٞم٤مئف وأهؾ ـم٤مقمتف ،دون أقمدائف واًمٙم٤مومريـ سمف .
صمؿ روى سم٢مؾمٜم٤مد صم٤مسم٧م قمـ جم٤مهد أنف ىم٤مل ٓ :يٙمقن إُم٤م ًُم٤م فم٤م ًح٤م .
الذليل الثاوي :إلاحماع:
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙ﴾:
ٓ ظمالف سملم إُم٦م أنف ٓ جيقز أن ُشمٕم٘مدَ اإلُم٤مُم٦م ًمٗم٤مؾمؼ .
جيبيهاث:
اًمتٜمٌٞمف إولُ :مٕمٜمك ذط اًمٕمداًم٦م :أي أن ٓ يٙمقن وم٤مؾم ً٘م٤م قمٜمد آظمتٞم٤مر
ُ
اظمتٞم٤مرا،
اًمٕمدل
اسمتدا ًء ،أُم٤م قمٜمد آؾمتداُم٦م ،ومٞمً٘مط هذا اًمنمط ،سمٛمٕمٜمك :أنف إذا شمقمم
ً
()1

اًمٗمًؼ ومّم٤مر وم٤مؾم ً٘م٤م ،وم٢مٟمف ٓ ُخي َر ُج قمٚمٞمف ،وٓ ُيٕمزل سم٤مإلمج٤مع  -يمام
قمرض ًمف
ُ
صمؿ َ
()2

ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل .-
اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين :ذط اًمٕمداًم٦م ُيراقمك قمٜمد آسمتداء  -يمام شم٘مدم  ،-وذم طم٤مل
آظمتٞم٤مر ،أُم٤م قمٜمد اًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر ،ومال ُيٚمتٗم٧م هلذا اًمنمط سمام أنف ُمًٚمؿ  -يمام ؾمٞم٠ميت
إن ؿم٤مء اهلل .-
( )1وهلذه اعمً٠مخ٦م أؿمٌ٤مه وٟمٔم٤مئر ،وهل ُمـ ومروع وأُمثٚم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِمٝمقرةُ :يٖمتٗمر ذم
اًمدوام ُم٤م ٓ ُيٖمتٗمر ذم آسمتداء  ،اٟمٔمر :إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٌٙمل ( ،)131/1و إؿمٌ٤مه
واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل (.)165/1
( )3ؾمٞم٠ميت (ص.)165 ،44 :
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التأصيل اخلامص
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٘مررون ُطمرُم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اًمٔم٤ممل أو
ُمًٚمام ،ويقضمٌقن ًمف اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ويدل هلذا
اعمٌتدع ُم٤م دام
ً
إصؾ قمدة أدًم٦م:
الذليل ألاول:
وطمرُم٦م
ُم٘مت٣م إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ ُ
اخلروج قمٚمٞمف ،ومل شمٗمرق إدًم٦م سملم اًمٕم٤مدل واًمٗم٤مؾمؼ واًمٔم٤ممل واعمٌتدع ،وًمق يم٤من هٜم٤مك
ٌ
ومرق ًمٌٞمٜمت ُف اًمنميٕم٦م ،وم٢من إصؾ سم٘م٤م ُء اًمٕم٤مم قمغم قمٛمقُمف ،وإًمٞمؽ سمٕمض هذه إدًم٦م:
 -1ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
وضمف اًمدًٓم٦م :أن يمٚمٛم٦م ﴿ ُأ ِ
وزم﴾ ٟمٙمرة ُأوٞم َٗم٧م إمم ُمٕمروم٦م ،وم٠موم٤مدت اًمٕمٛمقم ذم
يمؾ طم٤ميم ٍؿ سمام أنف ُمًٚمؿ.
َ
رؾمقل اهلل
 -3وقمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل :سم٤ميٕمٜم٤م
ٍ
ذم َ
ٜم٤مزع إُمر أهٚمف ،وم٘م٤مل
اعمٜمِمط
واعمٙمره ،و ُقمنٟم٤م و ُينٟم٤م وأثرة قمٚمٞمٜم٤م ،وأن ٓ ٟم َ
َ
()1
اطم٤م قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من .
ٗمرا سمق ً
رؾمقل اهلل  :إٓ أن شمروا ُيم ً
قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

سمقاطم٤م
وحمؾ اًمِم٤مهد :ىمقًمف  :وأن ٓ ٟمٜم٤مز َع
ٗمرا ً
إُمر أه َٚمف ،إٓ أن شمروا ُيم ً
َ
قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من .

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1365وُمًٚمؿ (.)1135
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وكذ أفاد العمىم مً حهخين:
اجلٝم٦م إومم( :أهٚمف) ًمٗمظ قم٤مم ،وذًمؽ أن ًمٗمظ (أهؾ) ٟمٙمرة ُمْم٤موم٦م إمم ُمٕمروم٦م،
وهق اًمْمٛمػم ،وم٠موم٤مدت اًمٕمٛمق َم ذم يمؾ طم٤ميم ٍؿ ُمًٚمؿ.
اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :آؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف :إٓ أن شمروا ...وآؾمتثٜم٤مء ُمٕمٞم٤مر اًمٕمٛمقم،
فم٤مهرا.
يمٗمرا
ً
يم٤مومرا ً
ومٞمٗمٞمد أنف قم٤مم ذم يمؾ طم٤ميمؿ ،إٓ أن يٙمقن ً
 -6ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ احليُمل قمـ أبٞمف :ؾم٠مل ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اجلٕمٗمل
َ
رؾمقل اهلل

أرأج٧م إن ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء يً٠مخقٟم٤م طم٘مٝمؿ
وم٘م٤مل :ي٤م ٟمٌل اهلل؛
َ

وم٠مقمرض قمٜمف ،صمؿ ؾم٠مخف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م
وم٠مقمرض قمٜمف ،صمؿ ؾم٠مخف،
ويٛمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م ومام شم٠مُمرٟم٤م؟
َ
َ
ُ
أو ذم اًمث٤مًمث٦مَ ،
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م
إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس وىم٤مل:
ومجذسم ُف
َ
()1
ُمحٚمقا وقمٚمٞم ُٙمؿ ُم٤م ُمحٚمتؿ .
وضمف اًمدًٓم٦م :أن ىمقًمفْ :
إن ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء ًمٗمظ أُمراء ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق
اًمنمط ،ومٞمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ًمٙمؾ أُمػم ،ويدظمؾ ذم هذا اًمٕمٛمقم أن يٙمقن إُمػم وم٤مؾم ً٘م٤م
وفم٤م ًح٤م ٓ ،ؾمٞمام وأنف ىم٤مل ذم احلدي٨م :ويٛمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م .

أن اًمٜمٌل ىم٤ملَ :أ َٓ ُمـ َوزم قمٚمٞمف ٍ
وال ،ومرآه ي٠ميت
َ

 -4ىم٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
()2
ِ
ٞمٙمر ْه ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ يٜمزقمـ يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م .
ؿمٞمئً٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وم ْٚم َ
وضمف اًمدًٓم٦م( :وال) ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ،ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم ًمٙمؾ ٍ
وال ،صمؿ هنك
قمـ أي ُمٜم٤مزقم٦م ذم ىمقًمف :يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م  ،و (يدً ا) قم٤مُم٦م؛ ٕهن٤م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل.

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1645
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1666
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الذليل الثاوي:
أن إدًم٦م أُمرت سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمع وضمقد اعمٕمّمٞم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ.
ُ
واًمٗمرق سملم هذا اًمدًمٞمؾ واًمذي ىمٌٚمف :أن هذا اًمدًمٞمؾ َ
أظمص؛ وم٘مد ٟمص قمغم
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمع ذيمره ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م ،يمٛمثؾ طمدي٨م قمٌ٤مدة اعمت٘مدم ،وم٘مد اؾمتثٜمك أن
ُيرى ُمٜمف اًمٙمٗمر اًمٌقاح ،ومدل قمغم أنف إذا وىمٕم٧م ُمٜمف اعمٕم٤ميص اًمٙمٌ٤مئر واًمّمٖم٤مئر
يمٗمرا ،وُمثٚمف طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اجلٕمٗمل اعمت٘مدم،
ًٛم ُع و ُيٓم٤مع ًمف؛ ٕهن٤م ًمٞمً٧م ً
ُي َ
وم٘مد ٟمص قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمع وضمقد اًمٔمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ،وُمثٚمف طمدي٨م قمقف سمـ
ُم٤مًمؽ اعمت٘مدم ،وم٘مد ٟمص قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمع وضمقد اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝمؿ.
الذليل الثالث:
طم٤ميمام
وضمقرهُ ،مع أنف سم ُٔمٚمٛمف ص٤مر
إدًم٦م اًمتل أُمرت سم٤مًمّمؼم قمغم ُفمٚمؿ احل٤ميمؿ َ
ً
أن
فم٤م ًح٤م وم٤مؾم ً٘م٤مُ ،مـ هذه إدًم٦م ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد
وأُمقرا شمٜمٙمروهن٤م  ،ىم٤مًمقا :ومامذا
سمٕمدي َأث َرة،
رؾمقل اهلل ىم٤مل :إٟمٙمؿ َؾمتٚم َ٘مقن
ْ
ً
شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :شم١مدون احلؼ اًمذي قمٚمٞمٙمؿ وشمً٠مخق َن اهلل اًمذي ًمٙمؿ
وىم٤مل ذم طمدي٨م أؾمٞمد

 :وم٤مصؼموا طمتك شمٚم َ٘مقين قمغم احلقض
أن رؾمقل اهلل

()2

()1

.

.

وُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ِ
ومٚمٞمّمؼم قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف َُمـ َ
ومامت إٓ
يٙمرهف،
أُمػمه ؿمٞمئً٤م
رأى ُمـ
ؿمؼماَ ،
ُ
وم٤مرق اجلامقم٦م ً
ْ
()3
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م .
َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6536وُمًٚمؿ (.)1646
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6153وُمًٚمؿ (.)1646
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1366وُمًٚمؿ (.)1645

ىم٤ملَُ :مـ

ــــــــــــــــــــــــــ
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ىم٤مل:

وأُمقرا شمٜمٙمروهن٤م  ،ىم٤مًمقا :ومام شم٠مُمرٟم٤م
ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل :إٟمٙمؿ ؾمؽمو َن سمٕمدي أثر ًة
ً
()1
َ
وشمً٠مخقن اهلل اًمذي ًمٙمؿ  ،وم٘مد
ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :شم١مدون احلؼ اًمذي قمٚمٞمٙمؿ
أظمؼم اًمٜمٌل

وم٠مُمرٟم٤م أن
أُمقرا ُمٜم َٙمرة ،وُمع هذا َ
أن إُمراء ئمٚمٛمقن ،ويٗمٕمٚمقن ً

ٟم١مشم َٞم ُٝمؿ احلؼ اًمذي هلؿ ،وٟمً٠مل اهلل احلؼ اًمذي ًمٜم٤م.
أظمذ احلؼ سم٤مًم٘مت٤مل ،ومل يرظمص ذم ِ
ي٠مذن ذم ِ
ومل ْ
شمرك احلؼ اًمذي هلؿ.
وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٌ٤مس

قمـ اًمٜمٌل

ِ
أُمػمه
ىم٤ملَُ :مـ رأى ُمـ

ومٚمٞمّمؼم قمٚمٞمف وم٢مٟمف َُمـ َ
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،
ؿمٞمئً٤م يٙمره ُف
ومامت إٓ َ
ؿمؼما َ
وم٤مرق اجلامقم َ٦م ً
ْ

ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م واًمٚمٗمظ
وذم ًمٗمظ :وم٢مٟمف َُمـ
ومامت َ
ؿمؼما َ
َ
ظمرج ُمـ اًمًٚمٓم٤من ً
ِ
هبديف ،وٓ يًتٜم َ
سمًٜمتف،
ًمٚمٌخ٤مري ،وىمد شم٘مدم ىمقًمف ح٤م ذيمر أهنؿ ٓ ّيتدون
قن ُ
َ
أدريم٧م ذًمؽ؟ ىم٤مل« :شمًٛم ُع وشمٓمٞم ُع
رؾمقل اهلل إ ْن
ىم٤مل طمذيٗم٦م :يمٞمػ أصٜم ُع ي٤م
ُ
()2
َ
َ
وأظمذ َ
وم٤مؾمٛم ْع وأـمِ ْع .
ُم٤مًمؽ
فمٝمرك،
رضب
ًمألُمػم ،وإ ْن
َ
َ
ومٝمذا أُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م ُمع ُفمٚم ِؿ إُمػم ،وشم٘مدم ىمقًمف ُ :مـ وزم قمٚمٞمف ٍ
وال ،ومرآه
َ
ٌ
َ
ٞمٙمر ْه ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وٓ يٜمزقمـ يدً ا قمـ
ي٠ميت ؿمٞمئً٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم ْٚم َ

ـم٤مقم٦م

()3

 ،وهذا هنل قمـ اخلروج قمـ اًمًٚمٓم٤من ،وإن قمَم ،وشم٘مدم طمدي٨م قمٌ٤مدة:

َ
رؾمقل اهلل
سم٤ميٕمٜم٤م
سمقاطم٤م قمٜمديمؿ ُمـ
ٟمٜم٤مزع
وأثر ٍة قمٚمٞمٜم٤م ،وأن ٓ
يمٗمرا ً
َ
إُمر أهٚمف  ،ىم٤مل :إٓ إن شمروا ً
َ
َ
قمغم اًمًٛم ِع واًمٓم٤مقم٦م ،ذم َ
وُمٙمرهٜم٤م ،و ُقمنٟم٤م و ُينٟم٤م،
ُمٜمِمٓمٜم٤م
َ

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1641
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)65 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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اهلل ومٞمف سمره٤من  ،وذم رواي٦م :وأن َ
ٟمخ٤مف
ٟم٘مقل  -أو ٟم٘مقم  -سم٤محلؼ طمٞم٨م ُم٤م يمٜم٤م ٓ
ُ
ذم اهلل ًمقُم َ٦م ٓئؿ

()1

.

ٚمؿ ُمٜمف وهن ٌل قمـ ُمٜم٤مزقم٦م
أُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م ُمع اؾمتئث٤مر وزم إُمر ،وذًمؽ ُفم ٌ
ومٝمذا ٌ
هنل قمـ اخلروج قمٚمٞمف؛ ٕن أهٚمف هؿ أوًمق إُمر اًمذيـ أُمر
إُمر أهٚمف ،وذًمؽ ٌ
ٌ
ؾمٚمٓم٤من ي٠مُمرون سمف ،وًمٞمس اعمرا ُد ُمـ يًتحؼ أن يقمم
سمٓم٤مقمتٝمؿ ،وهؿ اًمذيـ هلؿ
َ
ؾمٚمٓم٤من ًمف ،وٓ اعمتقزم اًمٕم٤مدل؛ ٕنف ىمد ذيمر أهنؿ يًت٠مثرون ،ومدل قمغم أنف هنك
وٓ
سم٤مب واؾمع
قمـ ُمٜم٤مزقم٦م وزم إُمر ،وإن يم٤من ُمًت٠مثرا ،وهذا ٌ

()2

.

الذليل الشابع :إلاحماع:
يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد اإلمج٤مع قمغم وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ىمرر ٌ

ِ
اخلروج قمٚمٞمف وًمق ومًؼ وفمٚمؿ ،ومدل هذا قمغم أن اعمخ٤مًمػ
ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ ،وطمرُم َ٦م
ذم هذا هؿ ُ
أهؾ اًمٌدع واًمْمالل ،ودوٟمؽ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ٟمّمقصٝمؿ ذم ذًمؽ:

وُمـ ظمرج قمغم إُم٤م ٍم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد يم٤مٟمقا
 -1ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدَ :
ٍ
وضمف يم٤من سم٤مًمرو٤م أو اًمٖمٚمٌ٦م ،وم٘مد ؿمؼ هذا
اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ،وأىمروا سم٤مخلالوم٦م سم٠مي
وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل ْ ،
اخل٤مرج قمٚمٞمف
ُم٤مت
اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم
َ
وم٢من َ
ُ
ُ
ٍ
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وٓ حيؾ ُ
ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس،
اخلروج قمٚمٞمف
ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من ،وٓ
َ
ُ
()3
ومٛم ْـ َ
ومٕمؾ ذًمؽ ،ومٝمق ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م .
َ

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)654/6
( )6أصقل اًمًٜم٦م (ص.)46 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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 -3وىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل :اًمًٜم٦م اًمالزُم٦م اًمتل َُمـ َ
شمرك ُمٜمٝم٤م ظمّمٚم ً٦م
ظمرج قمغم إُم٤مم
وُمـ َ
مل ي ُ٘مٚمٝم٤م أو ي١مُمـ هب٤م مل يٙمـ ُمـ أهٚمٝم٤م  ،ومذيمر أؿمٞم٤مء صمؿ ىم٤ملَ :
ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،وم٠مىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م سم٠مي وضمف يم٤مٟم٧م؛
أصم٤مر قمـ رؾمقل
ظم٤مًمػ
اخل٤مرج قمٚمٞمف اًمٕمّم٤م أو
سمرو٤م يم٤مٟم٧م أو سمٖمٚمٌ٦م ،وم٘مد ؿمؼ هذا
َ
ُ
َ
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وٓ حيؾ ُ
اهلل ؛ ْ
ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من وٓ
ُم٤مت
اخل٤مرج قمٚمٞمف َ
وم٢من َ
ُ
()1
ٍ
ومٛمـ َ
ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م .
قمٛمؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
ُ
اخلروج قمٚمٞمف ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مسَ ،
 -6وىم٤مل اإلُم٤مُم٤من أبق طم٤مشمؿ وأبق زرقم٦م اًمرازي٤من :أدريمٜم٤م اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع
طمج٤مزا وقمرا ًىم٤م وؿم٤م ًُم٤م ويٛمٜمً٤م ،ومٙم٤من ُمـ ُمذهٌٝمؿ  ،ومذيمرا أؿمٞم٤مء صمؿ ىم٤مٓ:
إُمّم٤مر
ً
َ
وٟمًٛمع وٟمٓمٞمع عمـ وٓه اهلل
اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م،
اخلروج قمغم إئٛم٦م وٓ
وٓ ٟمرى
ُ
َ
واخلالف
ٜم٥م اًمِمذو َذ
َ
أُمرٟم٤م ،وٓ ٟمٜمزع يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م ،وٟمتٌع اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وٟمجت ُ
واًمٗمرىم٦م

()2

.

 -4وىم٤مل طمرب اًمٙمرُم٤مين ذم قم٘مٞمدشمف اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م قمـ أهؾ اًمًٜم٦م :وآٟم٘مٞم٤مد
عمـ وٓه اهلل أُمرك ٓ ،شمٜمزع َ
يدك ُمـ ـم٤مقم٦م ،وٓ صخرج قمٚمٞمف سمًٞمٗمؽ طمتك جيٕمؾ اهلل
َ
صخرج قمغم اًمًٚمٓم٤من ،وشمًٛمع وشمٓمٞمع ،وٓ شمٜمٙم٨م سمٞمٕم٦م،
ًمؽ َومر ًضم٤م
وخمرضم٤م ،وأن ٓ َ
ً
أُمرك اًمًٚمٓم٤من ٍ
َ
سم٠مُمر هق هلل
ُمٌتدع خم٤مرق ُمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م ،وإن
ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
َ
ُمٕمّمٞم٦م ،ومٚمٞمس ًمؽ أن شمٓمٞمٕمف اًمٌت٦م ،وًمٞمس ًمؽ أن صخرج قمٚمٞمف ،وٓ متٜمٕمف طم٘مف

( )1ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)166/1
( )3ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)156/1
( )6يمت٤مب اًمًٜم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم طمرب (ص.)64 :

()3

.
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 -6وىم٤مل أبق قمثامن اًمّم٤مسمقين :يرى أصح٤مب احلدي٨م :اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ
وم٤مضمرا ،ويرون ضمٝم٤مد اًمٙم َٗمرة
وهمػممه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ظمٚمػ يمؾ إُم٤م ٍم ًّسمرا يم٤من أو
ً
ومجرة ،ويرون اًمدقم٤مء هلؿ سم٤مإلصالح واًمتقومٞمؼ واًمّمالح
ُمٕمٝمؿ ،وإن يم٤مٟمقا َضم َقر ًة َ
ِ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ ،وإن رأوا ُمٜمٝمؿ
وسمًط اًمٕمدل ذم اًمرقمٞم٦م ،وٓ يرون
َ
()1
َ
اًمٕمدول قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر واحلٞمػ .
 -5وىم٤مل اعمزين :واًمٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر ومٞمام يم٤من قمٜمد اهلل

ُُمرو ًٞم٤م ،واضمتٜم٤مب

وضمقرهؿ ،واًمتقسم٦م إمم اهلل
ُم٤م يم٤من قمٜمد اهلل ُُمًخ ًٓم٤م ،وشمرك اخلروج قمٜمد شمٕمدّيؿ َ
يمٞمام يٕمٓمػ هبؿ قمغم رقمٞمتٝمؿ

()2

.

واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ويمؾ
 -1وىم٤مل اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين:
ُ
أُمر اعمًٚمٛملم قمـ رو٤م أو قمـ همٚمٌ٦م ،واؿمتد ْت وـم٠متف ُمـ َسمر أو وم٤مضمر ،ومال
وزم َ
َُمـ َ
ِ
يمره ومٝمق ُ
ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م
ضم٤مر أو قمدل  ،صمؿ ىم٤مل :ويمؾ ُم٤م ىمدُمٜم٤م ذ َ
خيرج قمٚمٞمفَ ،
وأئٛم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ،ويمٚمف ُ
ُمٜمّمقص
ىمقل ُم٤مًمؽ؛ ومٛمٜمف
ٌ
ُمـ ىمقًمف ،وُمٜمف ُمٕمٚمقم ُمـ ُمذهٌف

()3

.

 -6وىم٤مل اسمـ طمجر :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :ذم احلدي٨م طمج٦م ذم شمرك اخلروج قمغم
اًمًٚمٓم٤من وًمق ضم٤مر ،وىمد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من اعمتٖمٚم٥م واجلٝم٤مد
ظمػم ُمـ اخلروج قمٚمٞمف؛ ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ طم٘مـ اًمدُم٤مء ،وشمًٙملم
ُمٕمف ،وأن ـم٤مقمتف ٌ
اًمدمه٤مء .وطمجتٝمؿ هذا اخلؼم وهمػمه م٤م يً٤مقمده ،ومل يًتثٜمقا ُمـ ذًمؽ إٓ إذا وىمع
( )1قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م (ص.)53 :
( )3ذح اًمًٜم٦م (ص.)64 :
( )6اجل٤مُمع (ص.)115 :
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ُمـ اًمًٚمٓم٤من اًمٙمٗمر اًمٍميح ،ومال دمقز ـم٤مقمتف ذم ذًمؽ ،سمؾ دم٥م جم٤مهدشمف عمـ ىمدر
قمٚمٞمٝم٤م ،يمام ذم احلدي٨م اًمذي سمٕمده

()1

 ،وأىمره احل٤مومظ اسمـ طمجر.

 -5وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأُمراء اعم١مُمٜملم َ -سمرهؿ
ٍ
ِ
ٕطمد ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وُمـ
ووم٤مضمرهؿ ُ -م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م
ِ
سمًٞمٗمف طمتك ص٤مر اخلٚمٞمٗم٦م،
واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف ،أو هم َٚم ٌَ ُٝمؿ
َو َزم اخلالوم٦م
َ
واخلروج قمٚمٞمف وؿمؼ قمّم٤م
ُم٧م خم٤مًمٗمتف
وؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم =
وطم ُر ْ
ْ
ُ
وضمٌ٧م ـم٤مقمتف َ
ُ
اعمًٚمٛملم

()2

.

 -13وىم٤مل اًمٜمقوي شمٕمٚمٞم ً٘م٤م قمغم طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م
احلدي٨مُ ٓ :شم ِ
ٜم٤مزقمقا وٓة إُمقر ذم وٓيتٝمؿ ،وٓ شمٕمؽموقا قمٚمٞمٝمؿ إٓ أن شمروا
 :وُمٕمٜمك

ُمٜمٙمرا حم٘م ً٘م ٤م شمٕمٚمٛمقٟمف ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم ،وم٢مذا رأجتؿ ذًمؽ وم٠منٙمروه قمٚمٞمٝمؿ،
ُمٜمٝمؿ ً
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وىمت٤مهلؿ ،ومحرا ٌم سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم،
وىمقًمقا سم٤محلؼ طمٞم٨م ُم٤م يمٜمتؿ ،وأُم٤م
ُ
ومً٘م ً٦م فم٤معملم ،وىمد شمٔم٤مهرت إطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ذيمرشمف
وإن يم٤مٟمقا َ

()3

.

أُمر أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شمرك اًم٘مت٤مل
 -11وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :اؾمت٘مر ُ
ذم اًمٗمتٜم٦م؛ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  ،وص٤مروا يذيمرون هذا ذم
قم٘م٤مئدهؿ ،وي٠مُمرون سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر إئٛم٦م ،وشمرك ىمت٤مهلؿ

()4

.

( )1ومتح اًمٌ٤مري ( ،)1/16واٟمٔمر :ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل (.)6/13
( )3عمٕم٦م آقمت٘م٤مد (ص.)63 :
( )6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
(ُ )4مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)616/4
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ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م َ
شمرك اخلروج سم٤مًم٘مت٤مل قمغم
أجْم٤م :وهلذا يم٤من
وىم٤مل ً
ُ
()1
ًؽماح ُمـ وم٤مضمر .
يًؽميح َسمر ،أو ُي
اعمٚمقك اًمٌٖم٤مة ،واًمّمؼم قمغم ُفمٚمٛمٝمؿ إمم أن
َ
َ
ٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى دون اإلصمؿ واًمٕمدوان،
وىم٤مل ً
أجْم٤م :وي٘مقًمقن :إٟمف ُي َ
ُ
وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل
و ُيٓم٤مع ذم ـم٤مقم٦م اهلل دون ُمٕمّمٞمتف ،وٓ ُخيرج قمٚمٞمف سم٤مًمًٞمػ،
إٟمام شمدل قمغم هذا ،يمام ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٌ٤مس

 ،قمـ اًمٜمٌل

ىم٤ملَُ :مـ

خيرج قمـ
ومٚمٞمّمؼم قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف ًمٞمس أطمدٌ ُمـ اًمٜم٤مس
رأى ُمـ أُمػمه ؿمٞمئً٤م يٙمره ُف
ُ
ْ
ؿمؼما ومامت قمٚمٞمف إٓ ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  ،وذم ًمٗمظ :أنف َُمـ َ
وم٤مرق اجلامقم٦م
اًمًٚمٓم٤من ً

ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  ،ومجٕمؾ اعمحذور هق اخلروج قمـ اًمًٚمٓم٤من
ؿمؼما ومامت قمٚمٞمف إٓ َ
ً
وأُمر سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م ُيٙمره ُمـ إُمػم؛ مل خيص سمذًمؽ ؾمٚمٓم٤مٟمً٤م ُمٕمٞمٜمً٤م
وُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦مَ ،
أُمػما ُمٕمٞمٜمً٤م وٓ مج٤مقم ً٦م ُمٕمٞمٜم٦م ...
وٓ ً

()2

.

()3
 -13احل٤مومظ اسمـ طمجر؛ وم٘مد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع اًمذي طمٙم٤مه اسم ُـ سمٓم ٍ
٤مل ،وأىمره قمٚمٞمف .

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)435/4
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)665/1
( )6اٟمٔمر( :ص.)41 :
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التأصيل الشادض
وُمٌتدقم٤م
ىمرر أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ ُيٕمزل اإلُم٤مم واًمًٚمٓم٤من وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م وفم٤م ًح٤م
ً
سمام أنف ُمًٚمؿ ،ويدل ًمذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ إدًم٦م ُمع إمج٤مع اًمًٚمػ اًمدال قمغم
وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،واًمّمؼم قمغم َضم ِ
قر وفمٚم ِؿ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ ،وىمد أيمد هذا
اعمٕمٜمك اًمٜمقوي وم٘م٤مل :وأمجع أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ يٜمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ ،وأُم٤م
وطمٙمل قمـ اعمٕمتزًم٦م
اًمقضمف اعمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م أنف يٜمٕمزلُ ،
ومٖمٚمط ُمـ ِ
ٌ
خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع ،ىم٤مل اًمٕمٚمامء :وؾمٌ٥م قمدم اٟمٕمزاًمف ،وتريؿ
ىم٤مئٚمف
أجْم٤م =
ٌ
ً
يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٗمتـ ،وإراىم٦م اًمدُم٤مء ،وومً٤مد ذات اًمٌلم،
اخلروج قمٚمٞمف ُم٤م
ُ
ومتٙمقن اعمٗمًدة ذم قمزًمف أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم سم٘م٤مئف

()1

 ،صمؿ ٟم٘مؾ قمـ أيب سمٙمر سمـ جم٤مهد

طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع.
ىم٤مل اسمـ اهلامم :واشمٗم٘مقا ذم اإلُمرة واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم قمدم آٟمٕمزال سم٤مًمٗمًؼ
ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م

()2

.

ِ
أُمػمه ؿمٞمئً٤م ومٚمٞمّمؼم -
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل :وومٞمف دًمٞمؾ  -قمٜمد ىمقًمف َُ :مـ َيم ِر َه ُمـ

قمغم أن اًمًٚمٓم٤من ٓ يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ واًمٔمٚمؿ وٓ دمقز ُمٜم٤مزقمتف ذم اًمًٚمٓمٜم٦م سمذًمؽ

()3

.

ضمقاز ظمٚمع
وؾمتجد ذم يمت٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُم٤م خي٤مًمػ هذا ،طمٞم٨م ىمرروا
َ
ٍ
ًمٗمًؼ أو سمدقم٦م ،وه١مٓء خمٓمئقن خم٤مًمٗمقن إلمج٤مع اًمًٚمػ ،وظمٓم١مهؿ ذم
احل٤ميمؿ

( )1ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
( )3ومتح اًم٘مدير (.)364/1
( )6قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)116/34
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هذا ُمثؾ ظمٓم٠م سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم شم٠مويؾ إؾمامء أو اًمّمٗم٤مت ،أو ذم اًم٘مدر أو اإليامن
وهٙمذا ،...ومٝمؿ حمجقضمقن سم٢ممج٤مع اًمًٚمػ اًمً٤مسمؼ.
خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمًٚمػُ :م٤م شم٘مدم ٟم٘مٚم ُف ذم
يٌلم ؿمذو َذ هذا اًم٘مقل ،وأنف
ٌ
وم٤م ُ
يتقاومؼ ُمع اًم٘مقل سم٤مًمٕمزل،
يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ُمـ وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،وهذا ٓ
ُ
اومؼ ُمع اًم٘مقل سم٤مًمٕمزل.
ويمذًمؽ إدًم٦م اًمٙمثػمة أُمرة سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ٓ شمتق ُ
ِ
وؾمٞم٠ميت  -إن ؿم٤مء اهلل ُ -
يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.
سمًط هذا أيمثر قمٜمد
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التأصيل الشابع
ُطمرُم٦م إؿم٤مقم٦م قمٞمقب وٓة إُمقر وإفمٝم٤مره٤م وًمق سم٤مؾم ِؿ اًمٜمّمٞمح٦م ،ويدل هلذا
إصؾ قمدة أدًم٦م:
الذليل ألاول:
إفمٝم٤مر قمٞمقهبؿ وأظمٓم٤مئٝمؿ ؾمٌ٥م ًمِمحـ اًمٜمٗمقس قمٚمٞمٝمؿ ،اعم١مدي ًمٚمخروج
أن
َ
ُ
واًمقؾم٤مئؾ اعم١مدي٦م ًمٚمٛمحرم حمرُم٦م ٕن ًمٚمقؾم٤مئؾ أطمٙم٤مم اًمٖم٤مي٤مت.
قمٚمٞمٝمؿ؛
ىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ  -وىمٞمؾ :إٟمف صح٤ميب  -قمٌداًمٚمف سمـ قمٙمٞمؿُ ٓ :أقملمُ قمغم
ظمٚمٞمٗم٦م أبدً ا سمٕمد قمثامن ،ومٞم٘م٤مل ًمف :ي٤م أب٤م ُمٕمٌد أو َأقمٜمْ َ٧م قمغم ِ
ٍ
دُمف؟! ومٞم٘مقل :إين
د ِم

ُمً٤مويف قمقٟمً٤م قمغم ِ
ِ
ِ
دُمف
يمر
أقمد ذ َ

()1

.

الذليل الثاوي:
ٟمنم أظمٓم٤مء وقمٞمقب اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمل قمٜمف؛ ٕنف ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م ،ومٙمٞمػ سمقزم
أن َ
ِ
يمذسم٤م أو ُمٌ٤مًم ًٖم٤م ومٞمٝم٤م.
إُمر ،هذا قمغم
ومرض أهن٤م طمؼ ،ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م ً
وىمد طمرم اهلل اًمٖمٞمٌ٦م سم٘مقًمف﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [احلجرات ،]13 :وىمد ذيمر اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه أن اًمٖمٞمٌ٦م
الف أن اًمٖمٞمٌ٦م ُمـ اًمٙمٌ٤مئر،
يمٌػم ٌة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘م٤ملِ ٓ :ظم َ
يتقب إمم اهلل
اهمت٤مب أطمدً ا قمٚمٞمف أن
وأن َُمـ
َ
َ

.

( )1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)66/6واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (.)63/1
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وم٢من ىمٞمؾ :إن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم اًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمّمٞمح٦م ،يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وا ُ
ًمٗمرق
تذير اعمًٚمؿ ُمـ ُمٌتدع ،أو
سملم اًمٜمّمٞمح٦م واًمٖمٞمٌ٦م :أن اًمٜمّمٞمح٦م يٙمقن اًم٘مّمدُ ومٞمٝم٤م
ُ
ٍ
َ
اؾمتِم٤مرك ذم ُصحٌتف وُمٕم٤مُمٚمتف ،واًمتٕمٚمؼ
ومتذيمر ُم٤م ومٞمف إذا
ُمٗمًد،
ومت٤من ،أو هم٤مش ،أو
ُ
ِ
ٟمٙم٤مح ُمٕم٤موي٦م وأيب ضمٝمؿ
سمف يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس وىمد اؾمتِم٤مرشمف ذم
ِ ()1
ٌ
قم٤مشم٘مف  ،وىم٤مل
يْم ُع َقمّم٤م ُه قمـ
وم٘م٤مل :أُم٤م ُمٕم٤موي ُ٦م
ومّمٕمٚمقك ،وأُم٤م أبق ضمٝم ٍؿ ومال َ
()2
هٌٓم٧م سمالد ِ
ىمقُمف وم٤مطمذروه .
سمٕمض أصح٤مسمف عمـ ؾم٤مومر ُمٕمف :إذا
َ
ُ
َ
وم٢مذا وىمٕم٧م اًمٖمٞمٌ٦م قمغم وضمف اًمٜمّمٞمح٦م هلل ورؾمقًمف وقمٌ٤مده اعمًٚمٛملم ومٝمل ىمرسم ٌ٦م
ومتزيؼ ِقمر ِ
وف،
إمم اهلل ُمـ مجٚم٦م احلًٜم٤مت ،وإذا وىمٕم٧م قمغم وضمف ذم أظمٞمؽ،
ِ ْ
ِ
ُ
اًمٕمْم٤مل
ًمتْمع ُمٜمزًمتف ُمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس ،ومٝمل اًمدا ُء
سمٚمحٛمف ،واًمٖمض ُمٜمف
واًمتٗمٙمف
َ
()3
وٟم٤مر احلًٜم٤مت اًمتل شم٠ميم ُٚمٝم٤م يمام ُ
اًمٜم٤مر احلٓم٥م .
شم٠ميمؾ ُ
ُ
ِ
اًمٜم٤مس قمدا وزم إُمر؛ ح٤م ؾمٞم٠ميت ذم اًمت٠مصٞمؾ
ومٞم٘م٤مل :هذا طمؼ ًمٙمٜمف ذم قم٤مُم٦م
يتٜم٤مىمض ذم هذا،
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس
أيت ُمـ إدًم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ،
ُ
ُ
واًمٕمجٞم٥م أن ً
داومع قمٜمٝمؿ واؾمتدل
وم٢مذا
َ
ذيمرت أظمٓم٤مء َُمـ حي٥م ُمـ اًمدقم٤مة  -وًمق يم٤مٟمقا ُمٌتدقم٦م َ -
ِ
سمخالف ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقزم إُمر؛ ومؽماه َؾمٌ٤م ًىم٤م ًمٜمنمه٤م وإؿم٤مقمتٝم٤م،
سمحرُم٦م اًمٖمٞمٌ٦م،
قمغم ذًمؽ ُ
ظم٤مًمػ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،وقم َٙم َس ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع.
وهق هبذا
َ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )1463مـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس.
( )3أظمرضمف أبق داود ( ،)4651وأمحد (ُ )365/6مـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٖمٗمقاء
ووٕمٗمف اًمِمٞمح إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1336
( )6اًمروح (ص.)343 :

،
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فائذة:
ٍ
واطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م مـ يمت٥م ذم آقمت٘م٤مد ُمنموقمٞم٦م اًمدقم٤مء ًمٚمًٚمٓم٤من.
همػم
ىمرر ُ
ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م روي قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ٍ
سمًٜمد صحٞمح أنف ىم٤ملً :مق أن زم
ُ
دقمق ًة ُمًتج٤مسم٦م ُم٤م صػمهت٤م إٓ ذم اإلُم٤مم .ىمٞمؾ :ويمٞمػ ذًمؽ ي٤م أب٤م قمكم؟ ىم٤ملُ :متك
ومّمالح اإلُم٤مم
دمزين ،وُمتك صػمهت٤م ذم اإلُم٤مم  -يٕمٜمل :قمٛم ْ٧م -
صػم ُهت٤م ذم ٟمٗمز مل ُ ْ
ُ
صالح اًمٕمٌ٤مد واًمٌالد ...ىمٌؾ اسم ُـ اعمٌ٤مرك ضمٌٝمتف وىم٤مل :ي٤م ُمٕمٚمؿ اخلػم! ُمـ ُحي ًِ ُـ
ُ
هذا همػمك؟

()1

.

وأظمرج اخلالل ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م سمًٜمد صحٞمح قمـ اإلُم٤مم أمحد أنف ىم٤مل :وإين
()2

.

قمكم
ٕدقمق ًمف سم٤مًمتًديد واًمتقومٞمؼ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر واًمت٠مجٞمد ،وأرى ذًمؽ واضم ًٌ٤م ّ
وىم٤مل أبق قمثامن اًمّم٤مسمقين :ويرون اًمدقم٤م َء هلؿ سم٤مإلصالح واًمتقومٞمؼ واًمّمالح،
()3
ِ
ِ
اًمٕمدل ذم اًمرقمٞم٦م .
وسمًط
رأج٧م اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤من وم٤مقم َٚم ْؿ أنف
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري :وإذا
َ
ص٤مطم٥م
ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يدقمق ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمالح وم٤مقم َٚم ْؿ أنف
هقى ،وإذا
َ
ُ
ص٤مطم٥م ً
ُ
ُؾمٜم ٍ٦م إن ؿم٤مء اهلل  ،صمؿ ىم٤مل :وم٠مُمرٟم٤م أن ٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح ،ومل ٟم١مُمر أن ٟمدقمق
قمٚمٞمٝمؿْ ،
قر ُهؿ قمغم أنٗمًٝمؿ ،وصالطمٝمؿ
وإن فم َٚمٛمقا وضم٤مروا؛ ٕن ُفمٚمٛمٝمؿ َ
وضم َ
ٕنٗمًٝمؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم

()4

.

( )1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (.)51/6
( )3اًمًٜم٦م ًمٚمخالل (.)66/1
( )6قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م (ص.)53 :
( )4ذح اًمًٜم٦م (ص.)165 :
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َ
ويرون اًمدقم٤مء هلؿ سم٤مًمّمالح واًمٕمٓمػ إمم اًمٕمدل
وىم٤مل أبق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم:
ِ
ووٓة أُمقرٟم٤م وإن
اخلروج قمغم أئٛمتٜم٤م
وىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم قم٘مٞمدشمف :وٓ ٟمرى
َ
.

ٟمٜمزع يدً ا ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ ،وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ ـم٤مقم٦م
ضم٤مروا ،وٓ ٟمدقمق قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ ُ
اهلل

ومريْم٦مُ ،م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م ،وٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة

( )1اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م (ص.)63 :
( )3اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م سمتخري٩م إًمٌ٤مين (ص.)56 :

()2

.
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التأصيل الثامن
صفت مىاصحت والة ألامىس املصلمين
ّمحٝمؿ واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ٓ
إن ُمـ ظمّم٤مئص وٓة إُمقر اعمًٚمٛملم أن ُٟم َ
يٙمقن إٓ أُم٤مُمٝمؿ ،ومال يّمح ذ ًقم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ووراءهؿ ،وىمد دل قمغم شم٘مرير هذا
إصؾ قمدة أدًم٦م:
الذليل ألاول:
ىم٤مل :اًمدي ُـ اًمٜمّمٞمح٦م ،ىم٤مًمقا:

ىم٤مل أبق رىمٞم٦م متٞمؿ سمـ أوس اًمداري أن اًمٜمٌل
ِ
وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ
عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :هلل ِ وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف
وضمف اًمدًٓم٦م :أنف

()1

.

هم٤مير ذم اًمٜمّمٞمح٦م سملم وٓة إُمقر وسملم همػمهؿ ،ومدل
َ

ّمحٝمؿ خيتٚمػ قمـ همػمهؿ ،وهذا ُمٗمٝمق ٌم ُمـ صٜمٞمع اإلُم٤مم اسمـ أيب قم٤مصؿ
قمغم أن ُٟم َ
َ
طمدي٨م اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م سمق َب سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف :سم٤مب
ذيمر
ذم يمت٤مسمف اًمًٜم٦م وم٢مٟمف ح٤م َ
يمٞمػ ٟمّمٞمح ُ٦م اًمرقمٞم٦م ًمٚمقٓة؟
ؾمٚمٓم٤من ومال ي ِ
ٍ
ٌد ِه قمالٟمٞم٦م. ...
ُ

()2

 ،صمؿ ذيمر طمدي٨م َُمـ يم٤من قمٜمدَ ُه ٟمّمٞمح ٌ٦م ًمذي

أجْم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم
وىمرر هذا ً

وم٘م٤مل:

صمؿ إن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومر َق سمٞمٜمٝمؿ وسملم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ،وم٘م٤مل:
أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ  ،م٤م يدل قمغم أن اًمٜمّمٞمح٦م ًمألئٛم٦م ًمٞمً٧م يم٤مًمٜمّمٞمح٦م
راقمل آٟمً٤من ُم٘م٤مُمف ،سمحٞم٨م شمٙمقن
ًمٚمٕم٤مُم٦م؛ ٕنف ُ
جي٥م قمٜمد اًمٜمّمٞمح٦م ًمألئٛم٦م أن ُي َ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)66
( )3اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ (.)631/3
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()1

 ،وىمد

سمٞمٜم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ ظمالل إدًم٦م أشمٞم٦م.
ُ
الذليل الثاوي:
ٍ
ًمًٚمٓم٤من
يٜمّمح
 :ىم٤مل اًمٜمٌل ُ :مـ أراد أن
ىم٤مل قمٞم٤مض سمـ همٜمؿ
َ
ٍ
ًمٞم٠مظمذ سمٞمده ،ومٞمخٚمق سمف ،وم٢من َ
ْ
ىمٌؾ ُمٜمف ومذاك ،وإٓ يم٤من
سم٠مُمر ،ومال ُي ٌْ ِد ًمف قمالٟمٞم ً٦م ،وًمٙمـ
ىمد أدى اًمذي قمٚمٞمف ًمف

()2

()3

َ
احلدي٨م اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين  ،وؾمٛمٕم٧م اًمٕمالُم٦م
 ،طمً َـ

اسمـ سم٤مز جيقده.
الذليل الثالث:
ظمِمٞم٧م
آُمر إُم٤مُمل سم٤معمٕمروف؟ ىم٤مل :إن
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم:
َ
ُ
ىمٚم٧م ٓسمـ قمٌ٤مسُ :
()4
يمٜم٧م وٓ سمد ً
وم٤مقمال ،ومٗمٞمام َ
َ
إُم٤مُم َؽ .
سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ،وٓ
أن
ي٘متٚمؽ ومال ،وم٢من َ
ْ
شمٖمت٥م َ
الذليل الشابع:
أتٞم٧م قمثامن ومٙمٚمٛمتف ،ىم٤مل :إٟمٙمؿ
ىم٤مل أبق وائؾ :ىمٞمؾ ٕؾم٤مُم٦م سمـ زيدً :مق َ
ُ
أيمقن
سم٤مسم٤م ٓ
ًمؽم ْو َن أين ٓ أيمٚمٛمف إٓ ُأؾمٛمٕمٙمؿ ،إين أيمٚمٛمف ذم اًمن ،دون أن َ
أومتح ً
َُ
ومتحف
أو َل َُمـ َ

()5

.

( )1ذح سمٚمقغ اعمرام (.)411/16
( )3أظمرضمف أمحد (.)436/6
( )6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ (.)633/3
( )4أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ( ،)645وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )6351وُمًٚمؿ (.)3565
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الذليل الخامض:
ِ
واىمع ذم اًمٌدقم٦م؛ ٕن هذه
أن هذه ـمري٘م٦م اًمًٚمػ؛
ُ
وم٤معمخ٤مًمػ ًمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ ٌ
ِ
وضمقد
اًمًٚمػ ُمع
اًمقؾمٞمٚم٦م  -وهل اعمٜم٤مصح٦م ُمـ وراء وزم إُمر  -مل يٗمٕم ْٚمٝم٤م
ُ

()1
ِ
واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع؛ وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق سمدقم٦م .
اعم٘متيض

( )1واًمْم٤مسمط ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م واعمحدصم٦م أُمران:
إول :أن يٜمٔمر ذم هذا إُمر اعمُراد إطمداصمف ًمٙمقٟمف ُمّمٚمح٦م هؾ ا ْعمُ٘متيض ًمٗمٕمٚمف يم٤من ُمقضمق ًدا ذم
ٟمع ُمٜمتٗم ًٞم٤م؟
قمٝمد اًمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م واح٤م ُ
ًمًٌؼ اًم٘مق ُم
ظمػما
َ
ـ ـ ـ وم٢من يم٤من يمذًمؽ ومٗمٕمؾ هذه اعمّمٚمح٦م  -اعمزقمقُم٦م  -سمدقم٦م؛ إذ ًمق يم٤مٟم٧م ً
إًمٞمٝم٤م؛ وم٢مهنؿ سم٤مهلل أقم َٚم ُؿ وًمف أظمِمك ويمؾ ظمػم ِذم اشمٌ٤مقمٝمؿ ً
ومٕمال وشمريمً٤م.
ِ
همػم ُمقضمقد ذم قمٝمدهؿ أو يم٤من ُمقضمق ًدا ًمٙمـ
ـ ـ ـ أُم٤م ًمق يم٤من اعمُ٘متيض  -أي :اًمًٌ٥م
اعمحق ُج َ -

هٜم٤مك ُم٤مٟمع َيٛمٜمع ُمـ اصخ٤مذ هذه اعمّمٚمح٦م وم٢مٟمف ٓ يٙمقن سمدقم٦م ،سمؾ يٙمقن ُمّمٚمح ً٦م ُمرؾمٚم٦م؛ وذًمؽ
ِ
ِ
ُ
أفمٝمرهؿ ٓ
همػم ُمقضمقد؛ إذ هق سملم ُ
ُمثؾ َمج ِع اًم٘مرآن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل وم٢من اعمُ٘متيض ًمٗمٕمٚمف ُ
ُخيِمك ذه٤مسمف وٟمًٞم٤مٟمف ،أُم٤م سمٕمد ُمقشمف ُ ِ
ِ
ٕضمؾ هذا َمج َع اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرا ُم اًم٘مرآن.
ٌم ذًمؽ؛
ومخ َ
أجْم٤م :إذان ِذم ُمٙمؼمات اًمّمقت ،وشمًجٞمؾ اعمح٤مرضات ِذم إذـم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م،
وُمـ إُمثٚم٦م ً
وصالة اًم٘مٞم٤مم ِذم رُمْم٤من َمج٤مقم٦م؛ ومٙمؾ هذه إُمقر يم٤من يقضمد ُم٤مٟمع ِذم قمٝمد رؾمقل اهلل ُمـ
ِ
ِ
وضمقده٤م ذم زُم٤مٟمف ،أُم٤م إُمر اًمث٤مًم٨م :وم٢مٟمف
إُمٙم٤مٟمف؛ ًمٕمدم
ِومٕمٚمٝم٤م ،أُم٤م إُمران إوٓن :ومٕمد ُم
ِ
ُمٗمروو٤م ُمـ ىمٌؾ.
ٗمر َض ر ٌء مل يٙمـ
ً
شمرك اًمٗمٕمؾ ظمِمٞم َ٦م ومروف؛ وسمٕمد ُمقشمف َمل ْ يٙمـ ًم ُٞم َ
ِ
اًمث٤مين :إن يم٤من ا ْعمُ٘متيض همػم ُمقضمقد ِذم قمٝمد اًمٜمٌِل وم ُٞمٜمٔمر ومٞمف هؾ اًمداقمل ًمف قمٜمدٟم٤م سمٕمض
ذٟمقب اًمٕمٌ٤مد؟ ومٛمثؾ هذا ٓ ُت ُ
ي١مُمرون
دث ًمف ُم٤م ىمد يًٛمٞمف ص٤مطمٌف ُمّمٚمح ً٦م ُمرؾمٚم ً٦م سمؾ َ
سم٤مًمرضمقع إمم ديـ اهلل واًمتٛمًؽ سمف؛ إذ هذا اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ ِومٕم ُٚمف ،واعمٓمٚمقب ُمـ همػمهؿ
ِ
ِ
ِ
اًمٜم٤مس ًمًام ِع
طمٌس
ٕضمؾ
دقمقهتؿ إًمٞمف ،و ُيٛمثؾ ِهلذا سمت٘مد ْيؿ اخلٓمٌ٦م قمغم اًمّمالة ذم اًمٕمٞمديـ
ُ
ِ
اًمذ ِ
يمر؛ ُ
ومٛمثؾ هذا ُمـ اًمٌدَ ع اعمحدصم٦م ٓ ُمـ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م.

و َ
دوٟمؽ يمالم اإلُم٤مم ا ْعمُح٘مؼ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ِذم سمٞم٤من هذا اًمْم٤مسمط ،ىم٤مل ذم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ
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( :)316/1واًمْم٤مسمط ِذم هذا  -واهلل أقمٚمؿ  -أن ُي٘م٤مل :إن اًمٜم٤مس ٓ ُحي ِد َ
صمقن ؿمٞم ًئ٤م إٓ ٕهنؿ
يروٟمف ُمّمٚمح ً٦م؛ إذ ًمق اقمت٘مدوه ُمٗمًد ًة َمل ْ ُحيدصمقه ،وم٢مٟمف ٓ يدقمق إًمٞمف ٌ
قم٘مؾ وٓ دي ٌـ ومام رآ ُه
اًمٜم٤مس ُمّمٚمح ً٦م ُٟمٔمِ َر ِذم اًمًٌ٥م اعم ُ ِ
َ
طمدث سمٕمد اًمٜمٌِل
أُمرا
حقج إًمٞمف؛ وم٢من يم٤من
اًمًٌ٥م ا ْعم ُ ُ
ُ
ُ
حقج ً

ُ
إطمداث ُم٤م شمدقمق ْ
احلَ٤مضم٦م إًمٞمف ،ويمذًمؽ إن يم٤من اعمُ٘متيض
ُمـ همػم شمٗمريط ُمٜم٤م ومٝمٜم٤م ىمد َجيقز
ِ
ِ
ٍ
ٕم٤مرض َ
زال سمِٛمقشمف.
ىم٤مئام قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ًمٙمـ شمريمف اًمٜمٌِل عم
ًمٗمٕمٚمف ً
سمٕمض ذٟمقب اًمٕمٌ٤مد ومٝمٜم٤م ٓ
ٌ٥م ُحيقج إًمٞمف ،أو يم٤من اًمًٌ٥م ا ْعمُحقج إًمٞمف ُ
وأُم٤م ُم٤م َملْ َحيدث ؾم ٌ
َجيقز اإلطمداث؛ ومٙمؾ ٍ
أُمر يٙمقن ا ْعمُ٘متيض ًمٗمٕمٚمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ُمقضمق ًدا ًمق يم٤من
ِ
ٍ
ومل ُيٗمٕمؾ = ُيٕمٚمؿ أنف ًمٞمس سمِ
َ
ُمقشمف ُمـ همػم
طمدث اعمُ٘متيض ًمف سمٕمد
ٛمّمٚمح٦م ،وأُم٤م ُم٤م
ُمّمٚمح ً٦م َ ْ
ُمٕمّمٞم٦م اخلٚمؼ وم٘مد يٙمقن ُمّمٚمح٦م.
صمؿ ىم٤مل :وم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من اعمُ٘متيض ًمٗمٕمٚمف ُمقضمق ًدا ًمق يم٤من ُمّمٚمح ً٦م وهق ُمع هذا َملْ ينمقمف =
ِ
٥م َإمم شمٖمٞمػم اًمديـ ُمـ ا ْعمُٚمقك واًمٕمٚمامء واًمٕمٌ٤مد،
شمٖمٞمػم ًمديـ اهلل ،وإٟمام دظمؾ ومٞمف ُمـ ُٟمً َ
ومقوٕم ُف ٌ
ٍ
ٍ
أظمقف ُم٤م
واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :إن
سم٤مضمتٝم٤مد يمام روي قمـ اًمٜمٌِل وهمػم
أو ُمـ زل ُمٜمٝمؿ
َ
أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ :زًم٦م ِ
وضمدال ٍ
ُ
ُمٜم٤مومؼ سم٤مًم٘مرآن وأئٛم ٌ٦م ُمْمٚمقن .
قم٤ممل
سمٕمض إُمراء أنٙمره اعمًٚمٛمقن ٕنف
ومٛمث٤مل هذا اًم٘مًؿ :إذان ِذم اًمٕمٞمديـ وم٢من هذا ح٤م أطمدصمف ُ
ِ
سمدقم ٌ٦م؛ ومٚمق َملْ يٙمـ يمقٟمف سمدقم ً٦م ً
يمر هلل ودقم٤م ٌء ًمٚمخٚمؼ َإمم
دًمٞمال قمغم يمراهٞمتف وإٓ ًم٘مٞمؾ :هذا ذ ٌ
ِ
قمٌ٤مدة اهلل ،ومٞمدظمؾ ذم اًمٕمٛمقُم٤مت يم٘مقًمف :ﮋﯽﯾﯿﰀﮊ ]األحزاب [ 41 :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ [ومّمٚم٧م.]66 :
ٍ
شم٘مديؿ اخلٓمٌ٦م قمغم اًمّمالة
سمتٗمريط ُمـ اًمٜم٤مس:
ُصمؿ ىم٤مل :وُمث٤مل ُم٤م طمدصم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ اًمٌدع
ُ
سمٕمض إُمراء أنٙمره اعمًُٚمٛمقن؛ ٕنف سمدقم ٌ٦م واقمتذر َُمـ أطمدَ صم ُف سم٠من
ِذم اًمٕمٞمديـ؛ وم٢مٟمف ح٤م ومٕمٚمف ُ
اًمٜم٤مس ىمد ص٤مروا يٜم َٗمْمقن ىمٌؾ َؾمامع اخلٓمٌ٦م ،ويم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ٓ يٜمٗمْمقن َطمتك
ؾمٌ٥م هذا شمٗمري ُٓم َؽ؛ وم٢من اًمٜمٌِل يم٤من َخيٓمٌٝمؿ ظمٓمٌ ً٦م ي٘مّمدُ ِهب٤م
يًٛمٕمقا أو أيمثرهؿ وم ُٞم٘م٤مل ًمفُ :
صالح ِ
ديٜمٝمؿ ومال
ىمّمدت
ٟمٗم َٕم ُٝمؿ وشمٌٚمٞم َٖم ُٝمؿ وهدايتٝمؿ ،وأن٧م ىمّمدُ َك إىم٤مُم٦م ري٤مؾمتؽ ،وإن
َ
َ
ٍ
َ
ٌُٞمح َ
اًمٓمريؼ ذم
ُمٕمّمٞم٦م أظمرى سمؾ
إطمداث
ًمؽ
ُ
شمٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ؛ ومٝمذه اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمؽ ٓ شم ُ
ٌع ؾمٜم٦م ٟمٌٞم ِف ،وىمد اؾمت٘م٤م َم إُمر؛ ْ
َ
يً٠مخؽ اهلل إٓ قمـ
وإن َملْ يًت٘مؿ ومال
ذًمؽ أن شمتقب َإمم اهلل وشمت َ
يمثػم ُمـ ُؿم ٌِف اًمٌدَ ع احل٤مدصم٦م ـها.
َقمٛمٚمؽ ٓ قمـ قمٛمٚمٝمؿ؛ وهذان اعمٕمٜمٞم٤من ُمـ َوم ِٝم َٛم ُٝمام اٟمْحؾ قمٜمف ٌ
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واًمذي يدل قمغم أن اًمًٚمػ مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ يمال ُم اسمـ قمٌ٤مس وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد
وأجْم٤م ىمد طمٙم٤مه قمـ اًمًٚمػ مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمِمٞمخ محد سمـ قمتٞمؼ،
اعمت٘مدمً ،
واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ واًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٕمٜم٘مري ،واًمِمٞمخ قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمؿ،
واًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم .ô
وىم٤مل اًمٕمالُمت٤من حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وؾمٕمد سمـ قمتٞمؼ  -رمحٝمام اهلل  :-وأُم٤م ُم٤م
ىمد ي٘مع ُمـ وٓة إُمقر ُمـ اعمٕم٤ميص واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل ٓ شمقضم٥م اًمٙمٗمر ،واخلروج
ِ
ٌ٤مع ُم٤م يم٤من
ُمـ اإلؾمالم،
وم٤مًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مصح ُتٝمؿ قمغم اًمقضمف اًمنمقمل سمرومؼ ،واشم ُ
ُ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ قمدم اًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمج٤مًمس وجم٤مُمع اًمٜم٤مس ،واقمت٘م٤مد
قمٚمٞمف
ُ
ٌ
أن ذًمؽ ُمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر اًمقاضم٥م إٟمٙم٤مره قمغم اًمٕمٌ٤مد ،وهذا ٌ
وضمٝمؾ
همٚمط وم٤مطمش،
٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔم٤مم ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،يمام
فم٤مهر ٓ ،يٕمٚمؿ ص٤مطمٌ ُف ُم٤م يؽمشم ُ
وقمرف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،وأئٛم٦م اًمديـ
يٕمرف ذًمؽ ُمـ ٟمق َر اهلل ىمٚمٌف،
َ

()1

.

وم٤مًمٜمّمح يٙمقن سم٤مٕؾمٚمقب احلًـ ،واًمٙمت٤مسم٦م
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز :
ُ
اًمتِمٝمػم سمٕمٞمقب اًمٜم٤مس وٓ سم٤مٟمت٘م٤مد
اعمٗمٞمدة ،واعمِم٤مومٝم٦م اعمٗمٞمدة وًمٞمس ُمـ اًمٜمّمح
ُ

اًمدوًم٦م قمغم اعمٜم٤مسمر وٟمحقه٤مً ،مٙمـ اًمٜمّمح أن شمًٕمك سمٙمؾ ُم٤م ُي ُ
زيؾ اًمنم ويثٌ٧م اخلػم
سم٤مًمٓمرق احلٙمٞمٛم٦م ،وسم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمتل يرو٤مه٤م اهلل

()2

.

ِ
يمر ذًمؽ قمغم
أجْم٤مً :مٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ
وىم٤مل ً
اًمتِمٝمػم سمٕمٞمقب اًمقٓة وذ ُ
ُ

اعمٜم٤مسمر؛ ٕن ذًمؽ ُيٗميض إمم اًمٗمقى وقمدم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ،و ُيٗميض
إمم اخلقض اًمذي يي وٓ يٜمٗمع ،وًمٙمـ اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م قمٜمد اًمًٚمػ :اًمٜمّمٞمح٦م
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م (.)115/5
( )3جمٛمقع ومت٤مواه (.)635/1
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ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمًٚمٓم٤من ،واًمٙمت٤مسم٦م إًمٞمف ،أو آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ يتّمٚمقن سمف
طمتك يقضمف إمم اخلػم

()1

.

اًمتِمٝمػم سمٕمٞمقب اًمًٚمٓم٤من سم٤مؾمؿ اًمٜمّمٞمح٦م
ذيمر أن
شم٠مُمؾ أن اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز َ
َ
ِ
ـمري٘م٦م اًمًٚمػ؛ إذن هل ـمري٘م٦م حمدصم٦م.
ًمٞمً٧م ُمـ
وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم

ذم رؾم٤مًم٦م (طم٘مقق اًمراقمل

واًمرقمٞم٦م) :وم٤مهلل اهلل ذم ومٝمؿ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٚمٓم٤من ،وأن
خذ ُمـ أظمٓم٤مء اًمًٚمٓم٤من ٌ
ٓ ُيت َ
ؾمٌٞمؾ إلصم٤مرة اًمٜم٤مس ،وإمم شمٜمٗمػم اًم٘مٚمقب قمـ وٓة
إُمقر ،ومٝمذا قملمُ اعمٗمًدة ،وأطمد إؾمس اًمتل تّمؾ هب٤م اًمٗمتٜم٦م سملم اًمٜم٤مس ،يمام
أن ُمؾء اًم٘مٚمقب قمغم وٓة إُمر ُحيدث اًمنم واًمٗمتٜم٦م واًمٗمقى ،ويمذا ُمؾء اًم٘مٚمقب
قمغم اًمٕمٚمامء ُحيدث اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚمامء ،وسم٤مًمت٤مزم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمنميٕم٦م اًمتل
اًمنمع
و٤مع
ُ
َحيٛمٚمقهن٤م ،وم٢مذا طم٤مول أطمدٌ أن ي٘مٚمؾ ُمـ هٞمٌ٦م اًمٕمٚمامء وهٞمٌ٦م وٓة إُمر َ
إن شمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء مل يث٘مقا سمٙمالُمٝمؿْ ،
وإُمـ؛ ٕن اًمٜم٤مس ْ
وإن شمٙمٚمؿ إُمراء متردوا
قمغم يمالُمٝمؿ ومحّمؾ اًمنم واًمٗمً٤مد.
يْمٌط اإل ُ
َ
وم٤مًمقاضم٥م أن ٟمٜمٔمر ُم٤مذا َ
ٟمً٤من
ؾمٚمؽ اًمًٚمػ دم٤مه ذوي اًمًٚمٓم٤من ،وأن
ثقر إٟمام خيدم أقمداء اإلؾمالم ،ومٚمٞمً٧م
ٟمٗمًف وأن يٕمرف اًمٕمقاىم٥م ،وًم ُٞمٕم َٚمؿ أن َُمـ َي ُ
اًمٕمؼمة سم٤مًمثقرة وٓ سم٤مٟٓمٗمٕم٤مل ،سمؾ اًمٕمؼمة سم٤محلٙمٛم٦م… .

( )1جمٛمقع ومت٤مواه (.)313/6
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وكذ سأًت ً
كثيرا مً املخطئين ٌعترطىن على ما جلذم ركشه بما ًلي:
ومػمد قمٚمٞمف قمالٟمٞم٦م،
إُمر إول :أن اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م أن َُمـ أظمٓم٠م قمالٟمٞم٦م ُ
ىم٤مًمقا :وُمـ ذًمؽ وٓة إُمقر.
وم ُٞم٘م٤مل :هذه اًم٘م٤مقمدة صحٞمح٦م ،وىمد ذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مل:
ُ
يٌؼ ًمف همٞمٌ٦م،
وضم٥م
اًمرضمؾ اعمٜمٙمرات
أفمٝمر
وأُم٤م إذا
اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف قمالٟمٞم٦م ،ومل َ
َ
ُ
َ
()1
٥م قمالٟمٞم٦م سمام يرد ُقم ُف قمـ ذًمؽ ُمـ َه ْج ٍر وهمػمه .
ووضم٥م أن ُيٕم٤م َىم َ
َ

ًمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم وٓة إُمقر ظمٓم٠م خم٤مًمػ ًمٚمنمع ،وذًمؽ ح٤م شم٘مدم ِذيمر ُه ُمـ

صخ٤مًمػ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وىمد سمٞمٜمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس
أن ًمقزم إُمر ـمري٘م٦م ذم اًمٜمّمح
ُ
ودرج قمغم ذًمؽ اًمًٚمػ.
،
َ
وم٢مذن هذه اًم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م ،و ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م وزم إُمر ًمألدًم٦م اخل٤مص٦م ،واخل٤مص
ُ
وم٤مٕصؾ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف
ُم٘مدم قمغم اًمٕم٤مم ،هذا إذا يم٤من وراءه ،أُم٤م إذا يم٤من أُم٤م َُم ُف
ظمالف ذًمؽ.
قمالٟمٞم٦م ،إٓ إذا اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م
َ
إُمر اًمث٤مين :اقمؽموقا سم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
َ
شمِمٛمؾ وزم إُمر.
اعمٜمٙمر ،وم٘م٤مًمقاُ :م٘مت٣م قمٛمقُمٝم٤م أن
ومٞم٘م٤ملُ :م٤م شم٘مد َم ِذيمر ُه ُمـ إدًم٦م ذم ُٟمّمح وٓة إُمقر أُم٤مُمٝمؿ ٓ وراءهؿ =
أدًم٦م ظم٤مص٦م ،وم ُت٘مدم قمغم إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم إُمر سم٤معمٕمرف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)311/36
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إُمر اًمث٤مًم٨م :صمٌ٧م قمـ مج ٍع ُمـ اًمًٚمػ أهنؿ أنٙمروا أُم٤م َم اًمًٚمٓم٤من ،وىمد دًم٧م
إدًم٦م قمغم ذًمؽ ،وُمـ ذًمؽ طمدي٨م :أومْمؾ اجلٝم٤مد يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر

()1

.

وُمـ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم (ُمًٚمؿ)ً :مـام ىمدم إُمػم ُمروان سمـ احلٙمؿ ظمٓمٌ٦م اًمٕمٞمد
قمغم اًمّمالة وأنٙمر رضمؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل أبق ؾمٕمٞمد
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل
قمٚمٞمف  ،صمؿ ىم٤مل:
ُ

 :أُم٤م هذا وم٘مد ىم٣م اًمذي

ُمٜمٙمرا  ...احلدي٨م
ي٘مقلَُ :مـ رأى ُمٜمٙمؿ ً

()2

.

رومع يديف
وُمـ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم ُمًٚمؿ أن سمنم سمـ ُمروان يم٤من خيٓم٥م ومٚمام دقم٤م َ
رأج٧م اًمٜمٌل
وم٘م٤مل قمامرة سمـ رؤيٌ٦م :ىمٌ َح اهلل ه٤مشملم اًمٞمديـُ ،م٤م ُ
ِمػم سم٤مًمًٌ٤مسم٦م
إذا دقم٤م قمغم أن ُي َ

()3

يزيدُ ذم اخلٓمٌ٦م

.

والجىاب على هزا أن ًلال:
ِ
ُمقرد اًمٜمزاع ،وم٢من ُمقر َد اًمٜمزاع ذم اإلٟمٙم٤مر واًمٜم ِ
ّمح
إن هذه إدًم٦م ظم٤مرج
وراءه ٓ أُم٤مُمف  -يمام شم٘مدم .-
جىبيه:
ِ
واإلٟمٙم٤مر قمغم
ُمٜمٙمرا،
إن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم اإلٟمٙم٤مر قمغم وزم إُمرٕ ،نف ومٕمؾ
ً
اًمٗمٕمؾ اعمٜم َٙمر سمدون ِذ ْيم ِر وزم إُمرً ،
ومٛمثال :إذا أتك وزم إُمر سم٤مًمرسم٤م ،وم ُٞمٜم َٙم ُر اًمرسم٤م
قمالٟمٞم٦م ،وٓ يٜم َٙمر قمغم وزم إُمر ِ
ٟمٗمًف قمالٟمٞم٦م .أوم٤مد هذا اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز
ُ
اسمـ سم٤مز

طمٞم٨م ىم٤مل :وًمٙمـ اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م قمٜمد اًمًٚمػ :اًمٜمّمٞمح٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)3114واسمـ ُم٤مضمف ( ،)4311وأمحد (ُ )1/6مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
اخلدري

.

( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)45
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)614
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وسملم اًمًٚمٓم٤من ،واًمٙمت٤مسم٦م إًمٞمف ،أو آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ يتّمٚمقن سمف طمتك يقضمف
إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سمدون ِ
ذيمر اًمٗم٤مقمؾ :وم ُٞمٜم َٙمر اًمزٟمك ،و ُيٜم َٙمر اخلٛمر ،و ُيٜم َٙمر
إمم اخلػم .أُم٤م
ُ
()1
اًمرسم٤م ُمـ دون ِذ ِ
واضم٥م؛ ًمٕمٛمقم إدًم٦م .
يمر ُمـ ومٕمٚمف ،ومذًمؽ
ٌ
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم وهق يتٙمٚمؿ قمـ طم٘مقق وزم إُمر:
راسم ًٕم٤م :إسمدا ُء ظمٓمئٝمؿ ومٞمام ظم٤مًمٗمقا ومٞمف اًمنمع ،سمٛمٕمٜمك أن ٓ ٟمًٙم٧م ،وًمٙمـ قمغم
ُ
اإلٟمً٤من
أُمر اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إذا رأى
وضمف احلٙمٛم٦م واإلظمٗم٤مء ،ومٚمٝمذا َ
يٛمً َؽ سمٞمده ،وذيمره٤م هٙمذا أن ِ
ُمـ إُمػم ؿمٞم ًئ٤م أن ِ
متً َؽ سمٞمده ،وشمٙمٚمٛمف ومٞمام َ
سمٞمٜمؽ
َ
وسمٞمٜمف ٓ ،أن شم٘مقم ذم اًمٜم٤مس ،وٓ أن شمٜمنم ُمٕم٤ميٌفٕ ،ن هذا حيّمؾ سمف ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م،
وم٤مًمًٙمقت قمـ اًمٌ٤مـمؾ ٓ ؿمؽ أنف ظمٓم٠مً ،مٙمـ اًمٙمالم ذم اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ي١مدي إمم
ُ
أجْم٤م ،وم٤مًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ اًمذي هق اًمٜمّمٞمح٦م ،وهق ُمـ ديـ
ُم٤م هق أؿمد هذا ظمٓم ٌ٠م ً
اهلل

ها ْ ،
َ
وم٢من أُمٙم َـ أن
هق أن
ها  ،أو يٙم٤مشمٌف ًّ
ي٠مظمذ اإلٟمً٤من سمٞمده ،ويٙمٚمٛمف ًّ

ُ
يٕمرف يمٞمػ
اإلٟمً٤من اًمٌّمػم
يقصٚمف إي٤مه ،ومٝمذا هق اعمٓمٚمقب وإٓ ومٝمٜم٤مك ىمٜمقات،
ُ
()2
ِ
يقص ُؾ هذه اًمٜمّمٞمح٦م إمم إُمػم سم٤مًمٓمريؼ اعمٕمروف .
أجْم٤م :وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل ٓ شمٜمٙمر اعمٜمٙمر؛ ًمٙمـ ٓ ُهت٤مضمؿ وٓ َة إُمقر؛
وىم٤مل ً
ٕن هذا ُم٤م يٜمٗمع ،وٓة إُمقر ٓ يٜمٗمع ومٞمٝمؿ اعمٝم٤ممج٦م؛ ٕن اًمِمٞمٓم٤من ُيدظمؾ ذم
ُخمَٞمالهتؿ أؿمٞم٤مء ىمد ٓ شمٙمقن َـمرأت قمغم سم٤مًمؽ؛ أو أهن٤م ـمرأت قمغم سم٤مًمؽٕ ،ن
سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ يٜمٙمرون اعمٜمٙمر ،واهلل أقم َٚم ُؿ سم٤مًمّن٤مت ،ىمد يٙمقن ُم٘مّمقدهؿ أن
يتقًمقا اًمًٚمٓم٦مُ ،م٤م ٟمدري ،اهلل أقمٚمؿٟ ،مؼمأ إمم اهلل ُمـ هذا اًمٌمءً ،مٙمـ ِ
أنٙمر اعمٜم َٙمر،
( )1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز (.)313/6
( )3ذح سمٚمقغ اعمرام (.)416/16
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ُمثال :اًمٌٜمقك طمرام ،هؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ أن هت ِ
ً
٤مضم َؿ اًمدوًم٦م ،ح٤مذا شمًٛمح هل٤م وهل طمرام؟
ُ
أم ُمـ اًمٕم٘مؾ أن شم٘مقل :ي٤م أّي٤م اًمٜم٤مس ِ
اطم َذروا هذه اًمٌٜمقكُ ٓ ،شمٕم٤مُمٚمقه٤مُ ،اه ُجروه٤م،
ِ
ىم٤مـمٕمقه٤م ،أّيام أنٗمع ًمٚمٛمجتٛمع؟ ..اًمث٤مين أنٗمع ًمٚمٛمجتٛمع.
إهم٤مين ً
ُمثال ذم اإلذاقم٤مت وهمػم اإلذاقم٤مت ُمقضمقدة ،هؾ ُمـ احلٙمٛم٦م أن ُهت٤مضمؿ
وزارة اإلقمالم ،شم٘مقل :ومٕمٚم٧م وشمريم٧م ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ؟ أو أن شم٘مقل :ي٤م أّي٤م اًمٜم٤مس،
اعمٕم٤مزف وم٢مهن٤م طمرام ،وٓ يٖمرٟمٙمؿ ا ُ
َ
ٟمتٝم٤مك اًمٜم٤مس هل٤م وٓ يمثرة اؾمتٕمامهل٤م،
اطمذروا هذه
َ
يقضم٥م َ
وشمٌلم
تٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل ،وتذرهؿ
وٓ يمثرة سمثٝم٤م ذم اإلذاقم٤مت ،وم٢من هذا
ُ
ُ
هلؿ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم اعمٜمع ،أّيام أنٗمع ًمٚمٜم٤مس؟ ٓ ؿمؽ أنف اًمث٤مين ،وأن٤م ًمً٧م ُ
أىمقل
ذم هذا اؾمٙمتقا قمـ اجلٝم٤مت اعمً١موًم٦م.
ٍ
َ
سمٓمريؼ ُمٌ٤مذ ،أو همػم ُمٌ٤مذْ ،
طمّمؾ اهلدى ومٝمق ًمٚمجٛمٞمع،
وم٢من
ٟم٤مصحقه٤م ،إُم٤م
وسمرئ٧م ذُمتؽ ،وُمـ زقمؿ أنٜم٤م ٟمريد سمذًمؽ أنٜم٤م ٟمريد
وإن مل حيّمؾ وم٠من٧م َؾمٚمِ ْٛم٧م،
ْ
()1
ُمٜمٙمرا و ُيً َٙم َ٧م قمٜمف ومٝمذا ًمٞمس سمّمحٞمح .
أن يٌ٘مك اعمٜمٙمر ً

(ُ )1م٘متٓمػ ُمـ ذطمف اًمّمقيت ًمٙمت٤مب اًمّمٞم٤مم ُمـ اًمٙم٤مذم (اًمنميط اًمث٤مين :اًمقضمف اًمث٤مين).
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التأصيل التاسع
طشق جىصيب ألائمت
لخىلي الىالًت والحكم في إلاشالم طشٍلخان:
إومم :آظمتٞم٤مر.
اًمث٤مٟمٞم٦م :اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م.
أما الطشٍلت ألاولى :الخىلي باالخخياس ،وهى كصمان:
اًم٘مًؿ إول :اًمٕمٝمد؛ سم٠من يٕمٝمدَ احل٤ميمؿ عمـ سمٕمده.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :اظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد؛ سم٠من خيت٤مروا َُمـ يروٟمف ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ًمٚمحٙمؿ
واًمقٓي٦م.
سم٘مًٛمٞمٝم٤م ُ -
ومٕمؾ رؾمقل اهلل
وىمد دل قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م -
َ
اسمـ اخلٓم٤مب

وأيب سمٙمر وقمٛمر

وإمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ُ
 :ىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :أٓ شمًتخٚمػ؟ ىم٤مل:

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

أترك وم٘مد َ
ظمػم ُمٜمل أبق سمٙمر ،وإن ْ
شمرك َُمـ هق
إن أؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخ َٚم َ
ػ َُمـ هق ٌ
ظمػم ُمٜمل رؾمقل اهلل
ٌ

()1

.

ٟمّم٥م
ىم٤مل أبق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل اح٤مًمٙمل :وىمد طمّمؾ ُمـ هذا احلدي٨م :أن
َ
اإلُم٤مم ٓسمد ُمٜمف ،وأن ًمٜمّمٌف ـمري٘ملم :أطمدمه٤م :اضمتٝم٤مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وأظمر:
ٍ
ِ
ٍ
اًمتخٞمػم إًمٞمٝمؿ ذم
مج٤مقم٦م سم٠مقمٞم٤مهن٤م ،ويٗمق ُض
سمٕمٞمٜمف ،وإُم٤م قمغم
واطمد
اًمٜمص؛ إُم٤م قمغم
ُ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1316وُمًٚمؿ (.)651
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ِ
ٍ
سمخالف أهؾ
ٚمػ اًمّم٤مًمح ،وٓ ُمٌ٤مٓة
أمجع قمٚمٞمف اًمً ُ
شمٕمٞملم واطمد ُمٜمٝمؿ ،وهذا م٤م َ
وأجْم٤م :وم٢مهنؿ ٓ
اًمٌدع ذم سمٕمض هذه اعمً٤مئؾ ،وم٢مهنؿ ُمًٌقىمقن سم٢ممج٤مع اًمًٚمػً ،
ُيٕمتد سمخالومٝمؿ قمغم ُم٤م شم٘مدم

()1

.

وىم٤مل اح٤موردي اًمِم٤مومٕمل :وأُم٤م اٟمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م ٍ
سمٕمٝمد ُمـ ىمٌٚمف ومٝمق م٤م اٟمٕم٘مد

اإلمج٤مع قمغم ضمقازه ،ووىمع آشمٗم٤مق قمغم صحتف ُٕمريـ َ
قمٛمؾ اعمًٚمٛمقن هبام ومل
ُ
وم٠مثٌ٧م اعمًٚمٛمقن إُم٤مُمتف
َقم ِٝمدَ هب٤م إمم قمٛمر،
يتٜم٤ميمرومه٤م؛ أطمدمه٤م :أن أب٤م سمٙمر
َ
سمٕمٝمده ،واًمث٤مين :أن قمٛمر

َ
دظمقهلؿ
قمٝمدَ هب٤م إمم أهؾ اًمِمقرى ،وم َ٘مٌٚم٧م اجلامقم ُ٦م

ومٞمٝم٤م  -وهؿ أقمٞم٤من اًمٕمٍم  -اقمت٘م٤م ًدا ًمّمح٦م اًمٕمٝمد هب٤م وظمرج سم٤مىمل اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م،
وىم٤مل قمكم ًمٚمٕمٌ٤مس روقان اهلل قمٚمٞمٝمام طملم قم٤مشمٌف قمغم اًمدظمقل ذم اًمِمقرى يم٤من
إمج٤مقم٤م ذم
أُمرا قمٔمٞمام ُمـ أُمقر اإلؾمالم مل أر ًمٜمٗمز اخلروج ُمٜمف ،ومّم٤مر اًمٕمٝمد هب٤م
ً
ً
اٟمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م

()2

.

وىم٤مل اًمٜمقوي :وأمجٕمقا قمغم اٟمٕم٘م٤مد اخلالوم٦م سم٤مٓؾمتخالف ،وقمغم اٟمٕم٘م٤مده٤م
ٍ
إلٟمً٤من إذا مل يًتخٚمػ اخلٚمٞمٗم٦م ،وأمجٕمقا قمغم ضمقاز ضمٕمؾ
سمٕم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد
اخلٚمٞمٗم٦م إُمر ؿمقرى سملم مج٤مقم٦م ،يمام ومٕمؾ قمٛمر سم٤مًمًت٦م

()3

.

آؾمتخالف
وىم٤مل أبق زرقم٦م اًمٕمراىمل :وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم أن اخلٚمٞمٗم٦م جيقز ًمف
ُ
وشمر ُيمف ،وقمغم اٟمٕم٘م٤مد اخلالوم٦م سم٤مٓؾمتخالف وقمغم اٟمٕم٘م٤مده٤م سمٕم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد
ٍ
ٍ
ِ
ِ
مج٤مقم٦م
إُمر ؿمقرى سملم
ضمٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م
ضمقاز
إلٟمً٤من إذا مل يًتخٚم ْٗم ُف اخلٚمٞمٗم٦م ،وقمغم
َ
( )1اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)16/4
( )3إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)63 :
( )6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)336/13

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

سم٤مًمًت٦م

يمام ومٕمؾ قمٛمر
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.

وىم٤مل اسمـ طمجر :وىم٤مل اًمٜمقوي وهمػمه أمجٕمقا قمغم اٟمٕم٘م٤مد اخلالوم٦م سم٤مٓؾمتخالف،
()2
ِ
اٟمٕم٘م٤مده٤م سمٕم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد .
وقمغم
جيبيهان:
ٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ٓ قمٛمقم اًمٜم٤مس:
اًمتٜمٌٞمف إول :اعمراد سمٓمري٘م٦م آظمتٞم٤مر اظمت ُ
ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل :وشمٜمٕم٘مد سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ
واًمرؤؾم٤مء ح٤م قمرف

()3

.

وىم٤مل اًمدؾمقىمل اح٤مًمٙملٕ :ن اًمٕمٚمامء هؿ ُ
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد

()4

.

وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالم أيب اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل واح٤موردي واًمٜمقوي واسمـ طمجر
()5

وأيب زرقم٦م اًمٕمراىمل .
وم٠مُم٤م اٟمٕم٘م٤م ُده٤م سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومال شمٜمٕم٘مد إٓ سمجٛمٝمقر
وىم٤مل أبق يٕمغمّ :
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ :اإلُم٤مم اًمذي َجيتٛمع
ُ
وفم٤مهر هذا أهن٤م شمٜمٕم٘مد
ىمقل أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف يم ّٚمٝمؿ  ،ي٘مقل :هذا إُم٤م ٌم،
ُ

( )1ـمرح اًمتثري٥م (.)14/6
( )3ومتح اًمٌ٤مري ( ،)336/16وسمٜمحقه ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري
( ،)315/34واًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر (.)53/5
( )6اًمٌحر اًمرائؼ (.)355/5
( )4طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم (.)646/4
( )6شم٘مدم ص.)53 - 53( :
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وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح احلٗمٞمد احلٜمٌكم :وٓ سمد ُمـ سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء
ووضمقه اًمٜم٤مس

()2

.

ويثٌ٧م سم٢ممج٤مع
ومرض يمٗم٤مي٦م،
وىم٤مل احلج٤موي احلٜمٌكم:
ُ
ٟمّم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُ
ُ
اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف؛ يم٢مُم٤مُم٦م أيب سمٙمر ُمـ سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء ووضمقه
اًمٜم٤مس

()3

.

اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين :اعمراد سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد هؿ اًمٕمٚمامء واًمرؤؾم٤مء وؾم٤مئر وضمقه اًمٜم٤مس:
ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ  -وهق طمٜمٗمل  :-وشمٜمٕم٘مد سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء
اعمجتٝمديـ واًمرؤؾم٤مء ح٤م قمرف

()4

.
()5

وىم٤مل اًمدؾمقىمل اح٤مًمٙمل ذم ُمٜم٤مؾمٌ٦م أظمرىٕ :ن اًمٕمٚمامء هؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد .
اعمٕمتؼم سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد
وىم٤مل اًمٜمقوي :واًمً٤مدس وهق إصح أن
َ

طمْمقرهؿ ،وٓ ُيِمؽمط ا ُ
شمٗم٤مق
ُمـ اًمٕمٚمامء واًمرؤؾم٤مء وؾم٤مئر وضمقه اًمٜم٤مس اًمذيـ يتٞمن
ُ

وص َٚمٝمؿ ظمؼم أهؾ اًمٌالد
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم ؾم٤مئر اًمٌالد وإص٘م٤مع ،سمؾ إذا َ
اًمٌٕمٞمدة ًِمز َُم ُٝمؿ اعمقاوم٘م٦م واعمت٤مسمٕم٦م ،وقمغم هذا ٓ يتٕملم ًمالقمتٌ٤مر قمد ٌد سمؾ ٓ ُيٕمتؼم
()6
ِ
ٍ
ٟٓمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م .
سمقاطمد ُمٓم٤مع يم َٗم ْ٧م سمٞمٕم ُتف
اًمٕمدد طمتك ًمق شمٕمٚمؼ احلؾ واًمٕم٘مد
( )1إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)36 :
( )3اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع (.)145/6
( )6اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (.)353/4
( )4اًمٌحر اًمرائؼ (.)355/5
( )6طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم (.)646/4
( )5روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (.)46/13
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شمثٌ٧م سمٛمقاوم٘م٦م أهؾ اًمِمقيم٦م
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :اإلُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ ُ
إُم٤مُم٤م طمتك يقاوم٘مف أهؾ اًمِمقيم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمذيـ حيّمؾ سمٓم٤مقمتٝمؿ
قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يّمػم اًمرضمؾ ً
ًمف ُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م ،وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ اإلُم٤مُم٦م إٟمام حيّمؾ سم٤مًم٘مدرة واًمًٚمٓم٤من ،وم٢مذا
سمقيع سمٞمٕم٦م طمّمٚم٧م هب٤م اًم٘مدرة واًمًٚمٓم٤من ص٤مر إُم٤م ًُم٤م

()1

.

وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح احلٗمٞمد احلٜمٌكم :وٓ سمد ُمـ سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء
ووضمقه اًمٜم٤مس

()2

.

ويثٌ٧م سم٢ممج٤م ِع
ومرض يمٗم٤مي٦م
ُ
وىم٤مل احلج٤موي احلٜمٌكمٟ :مّم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُ
اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف يم٢مُم٤مُم٦م أيب سمٙمر ُمـ سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء ووضمقه
اًمٜم٤مس

()3

.

وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

 :ومتحّمؾ اإلُم٤مُم٦م سم٠مُمقر:

ً
أوٓ :سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف ،أي :سم٠من يٜمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف ،وهذا هق اًمٕمٝمد
يمام طمّمؾ ُمـ أيب سمٙمر ًمٕمٛمر

.

وضمٝم٤مء اًمٌالد ،وذوم٤مء اًمٌالد،
صم٤مٟمٞم٤م :سم٤مضمتامع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف ،يٕمٜمل َ
وأقمٞم٤من اًمٌالد ،جيتٛمٕمقن قمغم هذا اًمرضمؾ اعمٕملم ،ويٜمّمٌقٟمف إُم٤م ًُم٤م

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)631/1
( )3اعمٌدع (.)145/6
( )6اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (.)353/4
( )4اًمنمح اعمٛمتع (.)655/14

()4

.
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أما الطشٍلت الثاهيت :اللهش والغلبت:
ومٛمـ َ
ومٕمؾ ذًمؽ واؾمتت٥م ًمف إُمر ومٝمق
وهق أظمذ احلٙمؿ واًمقٓي٦م سم٤مًم٘مقةَ ،
احل٘مقق اًمتل ًمٚمح٤ميمؿ اًمذي أظمذه٤م سم٤مٓظمتٞم٤مر وٓ َ
ُ
ومرق سمٞمٜمٝمام،
طم٤ميمؿ ذقمل؛ ًمف
ٌ
ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم:
الذليل ألاول:
يمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٜمّمقص واإلمج٤مقم٤مت ذم إُمر سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ
اعمًٚمؿ ،واًمّمؼم قمغم أذاه وفمٚمٛمف ،ومٚمؿ يِمؽمط أن يٙمقن َ
احلٙمؿ سم٤مٓظمتٞم٤مر
أظمذ
َ
ُ
شمِمٛمؾ طمتك َُمـ أظمذه٤م سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ،وُمـ أراد
دون اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ،ومٝمل قم٤مُم٦م
ِ
وٓي٦م َُمـ َ
أظمذه٤م سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ُمـ قمٛمقم إدًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ومٞمٚمزُم ُف اًمدًمٞمؾ
إظمراج
اعمخّمقص ،وم٢مذا مل يقضمد دًمٞمؾ اعمخّمقص  -وهق يمذًمؽ  -دظمٚم٧م هذه اًمّمقرة
ذم اًمٕمٛمقم.
الذليل الثاوي :آجاس الصحابت:
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر :ؿمٝمدت اسمـ قمٛمر طمٞم٨م اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم قمٌد اعمٚمؽ،
يمت٥م إين أىمر سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٕمٌد اهلل قمٌد اعمٚمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم ُؾمٜم٦م اهلل
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،وإن َسمٜمل ىمد أىمروا سمٛمثؾ ذًمؽ
ُ

()1

.

وقمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ أن اسمـ قمٛمر يم٤من ذم زُم٤من اًمٗمتٜم٦م ٓ ي٠ميت أُمػم إٓ صغم
()2

ظمٚم َٗم ُف ،وأدى إًمٞمف زيم٤مة ُم٤مًمف .
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)1336
( )3أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ( ،)111/4وصححف إًمٌ٤مين ذم اإلرواء (.)634/3
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وقمـ ؾمٞمػ اح٤مزين ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقلُ ٓ :
أىم٤مشمؾ ذم اًمٗمتٜم٦م ،وأصكم
ورا َء َُمـ هم َٚم٥م

()1

.

وصغم اسمـ قمٛمر ظمٚمػ احلج٤مج ،ويم٤من ُمتٖمٚم ًٌ٤م ٟم٤مئ ًٌ٤م ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،سمؾ
ظمٓم٥م احلج٤مج سمٕمروم٦م وصغم سم٤مًمٜم٤مس ،ومٕمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل:
إٟمف طم٩م ُمٕمف ،وىمد
َ
إن قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان يمت٥م إمم احلج٤مج أن ي٠متؿ سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر ذم احل٩م،
 ،وأن٤م ُمٕمف طملم زا َهم ِ
اًمِمٛمس أو زاًم٧م،
٧م
ومٚمام يم٤من يقم قمروم٦م ضم٤مء اسمـ قمٛمر
ُ
ومّم٤مح قمٜمد ومًٓم٤مـمف أجـ هذا؟ ومخرج إًمٞمف وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر :اًمرواح ،وم٘م٤مل :أن؟
َ
طمتك ظمرج ،ومً٤مر
ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل :أنٔمِرين أومٞمض قمكم ُم٤مء ،ومٜمزل اسمـ قمٛمر
سمٞمٜمل وسملم أيب ،وم٘مٚم٧م :إن يمٜم٧م شمريد أن شمّمٞم٥م اًمًٜم٦م اًمٞمقم ،وم٤مىمٍم اخلٓمٌ٦م،
وقمجؾ اًمقىمقف ،وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر :صدق

()2

.

جىبيه:
يٚم ٌّس يمثػم ُمـ أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ،ومٞمزقمؿ أن آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل تّمؾ ذم اًمدول
اعمًامة سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م هل صقرة ُمـ صقر اًمقٓي٦م سم٤مٓظمتٞم٤مر.
وهذا همػم صحٞمح؛ ٕن آظمتٞم٤مر اًمنمقمل راضمع إمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ٓ
قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ،وذم اًمدول اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يرضمع إمم قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ُؾمٜمٞمٝمؿ وسمدقمٞمٝمؿ
( )1أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ( ،)111/4اإلؾمٜم٤مد إمم ؾمٞمػ اح٤مزين صحٞمح يمام ىم٤مًمف إًمٌ٤مين ذم
ٌ
جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل ًمٙمـ ُيّمح ُح إثر ٕن ُمٕمٜم٤مه
اإلرواء ( ،)634/3وأُم٤م ؾمٞمػ :ومٝمق
صحٞمح سم٤مًمِم٤مهد اًمً٤مسمؼ واًمالطمؼ ،وىمد اطمت٩م سمف اإلُم٤مم أمحد يمام ذم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕيب
يٕمغم (ص )36 :م٤م يدل قمغم صمٌقشمف قمٜمده.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)1556
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ِ
ِ
وإوضمف اًمذيـ
وإومٝمؿ
رضمقع إمم اًمٙمثرة ٓ إمم إقمٚمؿ
ويم٤مومرهؿ ،ومٝمق
وُمًٚمٛمٝمؿ
َ
َ
ٌ
هؿ ُ
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد.
واؾمتدل ه١مٓء سم٠من قمٛمر ح٤م ضمٕمؾ إُمر ذم اًمًت٦م اٟمحٍم إُمر ذم اصمٜملم
قمثامن سمـ قمٗم٤من وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وم٠مظمذ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف يً٠مل اًمٜم٤مس ذم
َ
يٕمدًمقن سمٕمثامن أطمدً ا ومٌ٤ميع قمثامن.
اعمديٜم٦م ،صمؿ ىم٤ملُ :م٤م رأجتٝمؿ
ىم٤مل اعمًقر سمـ خمرُم٦م وهق حيٙمل ىمّم٦م سمٞمٕم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من

 :ومٚمام

اضمتٛمٕمقا شمِمٝمد قمٌد اًمرمحـ ،صمؿ ىم٤مل :أُم٤م سمٕمد؛ ي٤م قمكم إين ىمد ٟمٔمرت ذم أُمر اًمٜم٤مس،
ومٚمؿ َأر ُهؿ يٕمدًمقن سمٕمثامن ،ومال دمٕمٚمـ قمغم ٟمٗمًؽ ً
ؾمٌٞمال ،وم٘م٤مل :أب٤ميٕمؽ قمغم ؾمٜم٦م
اهلل ورؾمقًمف ،واخلٚمٞمٗمتلم ُمـ سمٕمده ،ومٌ٤ميٕمف قمٌداًمرمحـ ،وسم٤ميٕمف اًمٜم٤مس اعمٝم٤مضمرون
()1

وإنّم٤مر ،وأُمراء إضمٜم٤مد واعمًٚمٛمقن .
وضمف اًمِم٤مهد قمٜمدهؿ أنف ىمدم قمثامن قمغم قمكم سم٠من رأى اًمٜم٤مس ٓ ي٘مدُمقن قمغم
قمثامن أطمدً ا؛ وم٠مرضمع إُمر إمم اًمٜم٤مس.
وهزا ألاجش حجت عليهم ال لهم مً أوحه:
قمٛمر َ
ضمٕمؾ إُمر ذم ؾمت٦م ،وهذا خي٤مًمػ ُمٌدأ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛
اًمقضمف إول :أن َ
ٕنف يٙمقن ذم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ٓ ؾمت٦م.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

وأرو٤مه مل يً٠مل اًمِمٕم٥م يمٚمٝمؿ،

سمؾ َ
وُمـ ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ إضمٜم٤مد واجلٞمش ،وقمغم ُمٌدأ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م
ؾم٠مل أهؾ اعمديٜم٦م َ
يرضمع إمم مجٞمع اًمِمٕم٥م  -يمام شم٘مدم .-

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)1331
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف مل يً٠مل اًمٜم٤مس اسمتدا ًء ،وإٟمام ح٤م
اطمت٤مج ًمٚمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام ،وقمغم ُمٌدأ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يً٠مل اًمٜم٤مس اسمتداء.
اًمقضمف اًمراسمع :أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف مل جيٕمؾ ىمرار اًمِمٕم٥م ُُم ِ
ٚمز ًُم٤م ًمف سمؾ هق
اًمذي اظمت٤مره ورضمح سمف ،وقمغم ُمٌدأ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٕم٥م ُُم ِ
ٚمز ٌم ًمٚمح٤ميمؿ.
الذليل الثالث :إلاحماع:
أمجع ُ
أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صح٦م إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ،و َ
دوٟمؽ سمٕمض ُمـ طمٙمك اإلمج٤مع:
ظمرج قمغم إُم٤م ٍم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد يم٤مٟمقا
 -1اإلُم٤مم أمحد ،ىم٤مل :و َُمـ َ
ٍ
وضمف يم٤من سم٤مًمرو٤م أو اًمٖمٚمٌ٦م = وم٘مد ؿمؼ هذا
اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ،وأىمروا سم٤مخلالوم٦م سم٠مي
ُم٤مت اخل٤مرج
وظم٤مًمػ
اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم،
َ
أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل  :وم٢م ْن َ
ُ
َ
ٍ
ٕطمد ُمـ
اخلروج قمٚمٞمف
قمٚمٞمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  ،وٓ حيؾ ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من ،وٓ
ُ
()1
ُمٌتدع قمغم ِ
ومٛمـ َ
همػم اًمًٜم٦م .
ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
اًمٜم٤مسَ ،

 -3اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل ،ىم٤مل :اًمًٜم٦م اًمالزُم٦م اًمتل َُمـ َ
شمرك ُمٜمٝم٤م ظمّمٚم ً٦م

ظمرج قمغم إُم٤م ٍم ُمـ أئٛم٦م
وُمـ
َ
مل ي٘مٚمٝم٤م أو ي١مُمـ هب٤م مل يٙمـ ُمـ أهٚمٝم٤م  ،صمؿ ىم٤ملَ :
ٍ
وضمف يم٤مٟم٧م سمرو٤م
اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،وم٠مىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م سم٠مي
اعمًٚمٛملم ،وىمد
َ
وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل
يم٤مٟم٧م أو سمٖمٚمٌ٦م = وم٘مد ؿمؼ هذا اخل٤مرج قمٚمٞمف اًمٕمّم٤م
َ
اخلروج
اخل٤مرج قمٚمٞمف ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وٓ حيؾ ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من وٓ
؛ وم٢من ُم٤مت
ُ
ُ
()2
ٍ
ومٛمـ َ
ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م .
قمٛمؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
قمٚمٞمف ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس َ
جمٛم ٌع قمٚمٞمٝم٤م،
( )1أصقل اًمًٜم٦م (ص ،)46 :إصؾ ومٞمام يذيمر ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد أهن٤م ُمً٤مئؾ َ
واًمٕمٚمامء اعم١مًمٗمقن ذم اًمٕم٘م٤مئد يِمػمون هلذا ٓ ؾمٞمام أهنؿ يٌدقمقن اعمخ٤مًمػ.
( )3ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)166/1
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ُ
أهؾ اًمًٜم٦م ُجمٛمٕمقن قمغم أن اعمتٖمٚم٥م ي٘مقم ُم٘م٤م َم اإلُم٤مم
 -6اسمـ سمٓم٤مل ،ىم٤مل:
ِ
ِ
وإىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٤مت وإقمٞم٤مد وإٟمٙم٤مح َُمـ ٓ
اًمٕمدل رم إىم٤مُم٦م احلدود وضمٝم٤مد اًمٕمدو،
()1
وزم هل٤م .
 -4اسمـ طمجرٟ ،م٘مؾ يمالم اسمـ سمٓم٤مل وأىمره وم٘م٤مل :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ذم احلدي٨م
طمج٦م ذم شمرك اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وًمق ضم٤مر ،وىمد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب
ظمػم ُمـ اخلروج قمٚمٞمف؛ ح٤م ذم
ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من اعمتٖمٚم٥م واجلٝم٤مد ُمٕمف ،وأن ـم٤مقمتف ٌ
()2
ِ
ذًمؽ ُمـ ِ
وشمًٙملم اًمدمه٤مء .
طم٘مـ اًمدُم٤مء
 -6اسمـ ىمداُم٦م ،ىم٤مل ذم اًمٚمٛمٕم٦م :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأُمراء
ٍ
ِ
ٕطمد ذم
ووم٤مضمرهؿ ُ -م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م
اعم١مُمٜملم َ -سمرهؿ
ِ
سمًٞمٗمف
وزم اخلالوم٦م واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف ،أو همٚم ٌَ ُٝمؿ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،و َُمـ َ
وطم ُر َُم ْ٧م خم٤مًمٗمت ُف
أُمػم اعم١مُمٜملم =
ْ
وضمٌ٧م ـم٤مقمتف َ
طمتك ص٤مر اخلٚمٞمٗم٦مُ ،
وؾمٛمل َ
()3
واخلروج قمٚمٞمف َ
وؿمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم .
ُ
 -5ىم٤مل اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين :واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ويمؾ َُمـ
أُمر اعمًٚمٛملم قمـ رو٤م أو قمـ همٚمٌ٦م ،واؿمتدت وـم٠متف ُمـ َسمر أو وم٤مضمر ،ومال
وزم َ
َ
ىمقل ِ
ضم٤مر أو قمدَ ل  ،صمؿ ىم٤مل :ويمؾ ُم٤م ىمدُمٜم٤م ذيمر ُه ومٝمق ُ
أهؾ اًمًٜم٦م
ُخي َر ُج قمٚمٞمفَ ،
ٍ
وأئٛم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ،ويمٚمف ُ
ُمٜمّمقص
ُم٤مًمؽ؛ ومٛمٜم ُف
ىمقل
ٌ
()4
ُمـ ىمقًمف ،وُمٜمف ُمٕمٚمق ٌم ُمـ ُمذهٌف .
( )1ذطمف قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)136/1
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)1/16
اعمجٛمع قمٚمٞمف واًمذي ُم٤م قمداه
( )6عمٕم٦م آقمت٘م٤مد (ص ،)43 :ومٝمق ي٘مرر ذم اًمٚمٛمٕم٦م اقمت٘م٤م َد اًمًٚمػ
َ
سمدقم٦م ووالًم٦م.
( )4اجل٤مُمع (ص.)115 :
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 -1اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ىم٤مل ذم اًمدرر اًمًٜمٞم٦م :إئٛم٦م
ُجمٛمٕمقن ُمـ يمؾ ُمذه٥م ،قمغم أن ُمـ شمٖمٚم٥م قمغم سمٚمد أو سمٚمدان ًمف طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم
مجٞمع إؿمٞم٤مء ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م

()1

.

 -6ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ :وأهؾ اًمٕمٚمؿ
ُمع هذه احلقادث ُمتٗم٘مقن قمغم ـم٤مقم٦م َُمـ شمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٕمروف ،يرون ٟمٗمق َذ

َ
اعمٜمع ُمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ
خيتٚمػ ذم ذًمؽ اصمٜم٤من،
أطمٙم٤مُمف وصح٦م إُم٤مُمتف؛ ٓ
ُ
ويرون َ
ِ
سمقاطم٤م؛
يمٗمرا
سم٤مًمًٞمػ،
ً
وشمٗمريؼ إُم٦م ،وإن يم٤من إئٛم٦م فم َٚمٛم ً٦م َومً٘م٦مُ ،م٤م مل يروا ً
ٟمّمقصٝمؿ ذم ذًمؽ ُمقضمقدة قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ،وأُمث٤مهلؿ وٟمٔمرائٝمؿ
و
ُ

()2

.

أجْم٤م يم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل :وُم٤م
مجع ُمـ إئٛم٦م ً
وىمد ٟمص قمغم هذا ٌ
ىمرر ُه هق ُ
أصؾ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ،ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ حيٞمك :اًمٌٞمٕم٦م ُمٙمروه٦م؟ ىم٤مل،ٓ :
اسمـ قمٛمر ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان،
سم٤ميع ُ
ىمٞمؾ ًمف :وم٢من يم٤مٟمقا أئٛم٦م َضمقر؟ وم٘م٤مل :ىمد َ
وسم٤مًمًٞمػ َ
ٌ
وأُمر ًمف سم٤مًمًٛمع
أظمذ اعم ُٚمؽ ،أظمؼمين سمذًمؽ
ُم٤مًمؽ قمٜمف أنف َ
يمت٥م إًمٞمف َ
ظمػم ُمـ اًمٗمرىم٦م
واًمٓم٤مقم٦م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ،ىم٤مل حيٞمك :واًمٌٞمٕم٦م ٌ

()3

.

ٚم٥م قمغم اخلالوم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك ُيًٛمك ظمٚمٞمٗم٦م،
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :يمؾ َُمـ َهم َ

اًمٜم٤مس قمٚمٞمف = ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م
وجيتٛمع ُ
َ

()4

.

ىم٤مدرا قمغم ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ سمٓم٤مقمتٝمؿ أو
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ومٛمتك ص٤مر ً
()5
ٍ
ؾمٚمٓم٤من ُُمٓم٤مع. ...
سم٘مٝمره ،ومٝمق ذو
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)6/5
( )3اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)35/5
( )6آقمتّم٤مم (.)66/6
( )4آداب اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف ًمإلُم٤مم اسمـ أيب طم٤مشمؿ (ص.)333 :
(ُ )6مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)635/1
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كظف طبهات
تثار يف أصل اإلمامة والوالية
ِ
أصؾ اإلُم٤مُم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م
يمثػما ُمـ اًمِمٌٝم٤مت قمغم
يمثػم ُمـ أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ً
أث٤مر ٌ
ٍ
سمحًـ دقمقاهؿ
اجلٝمٚم٦م
واجلامقم٦م،
سمٕمٝمؿ ُ
اهمؽمارا ُ
سمٕمض َ
ٕؾمٌ٤مب وأهمراض ُمتٕمددة ،وشم٤م ُ
ً
وسم٤مـمٚمٝمؿ ،ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾

[إنٕم٤مم.]113 :
ٓؾمٞمام وىمد أفمٝمر يمثػم ُمـ ه١مٓء سم٤مـم َٚمٝمؿ سم٤مؾمؿ احلري٦م واحل٘مقق ،ومخدقمقا
اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ،وُم٤م قمٚمٛمقا أن طم٘مٞم٘م٦م هذه احلري٦م واحل٘مقق اعمدقم٤مة إومً٤م ٌد ًمٚمدٟمٞم٤م
ٌ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم واًمًٚمٓم٤من إٓ
وهالك ًمٚمديـ ،وم٢من اًمنميٕم٦م ُم٤م َذقم٧م
َ
عمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ،ومٝمل شمدومع اعمٗمًدة اًمٙمؼمى سم٤معمٗمًدة اًمّمٖمرى.
َ
اؾمتٌدال إُمـ سم٤مخلقف،
ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمٕ :ن ذم ُمٜم٤مزقمتف واخلروج قمٚمٞمف
وٕن ذًمؽ حيٛمؾ قمغم ِه ِ
راق اًمدُم٤مء َ
وؿمـ اًمٖم٤مرات واًمٗمً٤مد ذم إرض ،وذًمؽ

أقم َٔمؿ ُمـ اًمّمؼم قمغم ضم ِ
ُ
ُ
واًمٕم٘مؾ واًمدي ُـ أن أقمٔمؿ
وإصقل شمِمٝمد،
قره وومً٘مف،
َ
ُ
()1
اعمٙمروهلم َأوٓمه٤م سم٤مًمؽمك .
َ

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهلذا يم٤من اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م
َ
اخلروج قمغم إئٛم٦م وىمت٤مهلؿ سم٤مًمًٞمػ وإن يم٤من ومٞمٝمؿ فمٚمؿ؛ يمام دًم٧م
يرون
أهنؿ ٓ
َ
قمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمًتٗمٞمْم٦م قمـ اًمٜمٌل ؛ ٕن اًمٗمً٤مد ذم اًم٘مت٤مل
( )1اًمتٛمٝمٞمد (.)315/36
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ىمت٤مل وٓ ٍ
واًمٗمتٜم٦م أقم َٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد احل٤مصؾ سم ٌٔمٚمٛمٝمؿ سمدون ٍ
ومتٜم٦م؛ ومٞمدومع أقم َٔم ُؿ
ُ
اًمٗمً٤مديـ سم٤مًمتزام أدٟم٤ممه٤م ،وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد ُيٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من،
إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م هق أقم َٔم ُؿ ُمـ اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمتف ،واهلل شمٕم٤ممم
()1
ِ
سم٘مت٤مل اًمٌ٤مهملم اسمتداء .
أُمر
مل ي٠مُمر سم٘مت٤مل يمؾ فم٤مملٍ ويمؾ سم٤م ٍغ يمٞمٗمام يم٤من ،وٓ َ
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٢مذا يم٤من إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يًتٚمزم ُم٤م هق أن َٙم ُر ُمٜمف وأب َٖم ُض
إمم اهلل ورؾمقًمف وم٢مٟمف ٓ يًق ُغ إٟمٙم٤مره؛ وان يم٤من اهلل يٌٖمْمف ويٛم ُ٘م ُ٧م أهٚمف ،وهذا
ٍ
وومتٜم٦م إمم آظمر
أؾم٤مس يمؾ ذ
يم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم اعمٚمقك واًمقٓة سم٤مخلروج قمٚمٞمٝمؿ؛ وم٢مٟمف
ُ
()2
اًمدهر .
وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ؿمٌٝم٤مت ُشمذ َيمر ذم أصؾ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م،
وسمٕمد هذا ؾم٠مذيمر ُم٤م
ُ
ضمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م  -سمحقل اهلل وىمقشمف  ،-وًمٞمس شمرشمٞم٥م هذه اًمِمٌٝم٤مت ُم٘مّمق ًدا ،سمؾ
و ُأ ُ
أذ ُيمره٤م صمؿ ْ
يمِم َٗمٝم٤م سمحً٥م ُم٤م اشمٗمؼ زم.

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)651/6
( )3إقمالم اعمقىمٕملم (.)13/6
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كظف طبهات
فينا يشنع ويطاع فيه للخاكه
الشبهت ألاولى:
أنف ٓ ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ إٓ ذم اعمٕمروف ،واعمٕمروف ُم٤م يم٤من واضم ًٌ٤م
ً
اؾمتدٓٓ سمحدي٨م إٟمام
وُمًتح ًٌّ٤م ،أو ُقمرف أنف حمٛمقد وُمٓمٚمقب ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م
اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف

()1

 ،وُم٤م قمدا هذا اعمٕمروف ٓ ُيًٛمع وٓ يٓم٤مع ًمف.

ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م  -سمحقل اهلل وىمقشمف  -سمٌٞم٤من أن اعمٕمروف ُم٤م ًمٞمس حمر ًُم٤م
ُ
وُمٕمّمٞم ً٦م ،ويتٌلم هذا سمقضمقه:

سمٕمْم٤م ،وىمد سمٞم ِ
وضمقب
ٜم٧م إدًم٦م
سمٕمْمٝم٤م ً
اًمقضمف إول :أن إدًم٦م يٗمن ُ
َ

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،ومل شمًتثـ إٓ اعمٕمّمٞم٦م ،وآؾمتثٜم٤مء ُمٕمٞم٤مر اًمٕمٛمقم ،ومدل هذا قمغم
أن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم يمؾ رء إٓ اعمًتثٜمك ،وُمـ ذًمؽ ىمقل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
أن اًمٜمٌل ىم٤مل :قمغم اعمرء اعمًٚمؿ اًمًٛم ُع واًمٓم٤مقم ُ٦م ومٞمام أطم٥م ويمر َه إٓ أن
()2
ِ
سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل؛ وم٢م ْن ُأُمر سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومال ؾمٛم َع وٓ ـم٤مقم٦م  ،هذا احلدي٨م
ُي١م َُمر
يدل قمغم أنف ُيًٛمع ًمف ذم يمؾ رء إٓ ُم٤م طمرم اهلل ،وهذا هق اعمٕمروف اعمراد ذم
طمدي٨م قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

اعمت٘مدم.

اًمقضمف اًمث٤مينُ :مٜم٤مؾمٌ٦م احلدي٨م شمدل قمغم أن اًمذي ٓ ُيٓم٤مع ومٞمف إُمػم هق ُم٤م
يم٤من ذم ُمٕمّمٞم٦م اهللٕ ،ن اًمٜمٌل

َ
وضمٕمؾ هلؿ
ذيمر هذا اًمٙمالم ٕن٤مس أرؾم َٚمٝمؿ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)4643وُمًٚمؿ (ُ )1643مـ طمدي٨م قمكم
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1144وُمًٚمؿ (.)1665

.
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أُمػما ،وم٠مُمرهؿ إُمػم سمٛمٕمّمٞم٦م ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل  :إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف .
ً
ىم٤مل قمكم

 :إن اًمٜمٌل

ضمٞمِم٤م ،وأُم َر قمٚمٞمٝمؿ ً
َ
سمٕم٨م ً
ٟم٤مرا،
رضمال وم٠موىمدَ ً

وىم٤ملُ :ادظم ُٚمقه٤م  ،وم٠مرادوا أن يدظمٚمقه٤م ،وىم٤مل آظمرون :إٟمام ومررٟم٤م ُمٜمٝم٤م ،ومذيمروا
ًمٚمٜمٌل  ،وم٘م٤مل ًمٚمذيـ أرادوا أن يدظمٚمقه٤مً :مق دظمٚمقه٤م مل يزاًمقا ومٞمٝم٤م إمم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،وىم٤مل ًممظمريـ ٓ :ـم٤مقم َ٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م ،إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف

()1

.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :ؾمٞم٤مق احلدي٨م َ
ضمٕمؾ اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمٕمروف اعمٕمّمٞم٦م ،ومدل هذا قمغم
أن يمؾ ُم٤م ًمٞمس ُمٕمّمٞم٦م ومٝمق ُمٕمروف وم٘م٤مل ٓ :ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم
اعمٕمروف  ،وىمد ٟمص اًمٕمٞمٜمل وأبق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل أن اعمراد سم٤معمٕمروف ُم٤م ًمٞمس ُمٕمّمٞم٦م.
دم٥م اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف
ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل :ىمقًمف :إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف يٕمٜمل ُ
ٓ ذم اعمٕمّمٞم٦م وىمد ُمر

()2

.

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل :ىمقًمف :إٟمّام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ؛ إٟمّام هذه ًمٚمتح٘مٞمؼ واحلٍم؛
ومٙم٠من ُف ىم٤مل ٓ :شمٙمقن اًم ّٓم٤مقم٦م إٓ ذم اعمٕمروف ،ويٕمٜمك سم٤معمٕمروف هٜم٤مُ :م٤م ًمٞمس سمٛمٜم َٙم ٍر،
()3

ُ
ومتدظمؾ ومٞمف اًمٓم٤مقم٤مت اًمقاضمٌ٦م ،واعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م ،وإُمقر اجل٤مئزة ذ ًقم٤م .
وٓ ُمٕمّمٞم٦م،
وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :ويمؾ إُم٤مم ي٘مٞمؿ اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد ،وجي٤مهدُ اًمٕمدو وي٘مٞمؿ احلدود
ويٜمّمػ اًمٜم٤مس ُمـ ُمٔم٤معمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ،وشمًٙمـ ًمف اًمدمه٤مء
قمغم أهؾ اًمٕمداء،
ُ
ومقاضم٥م ـم٤مقمتف ذم يمؾ ُم٤م ي٠مُمر سمف ُمـ اًمّمالح أو ُمـ اعمٌ٤مح
وشم٠مُم ُـ سمف اًمًٌؾ =
ٌ
َ
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)16 :
( )3قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)336/34
( )6اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)41/4
( )4اًمتٛمٝمٞمد (.)315/36

()4

.
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وىم٤مل اعمٌ٤مريمٗمقري :ىمقًمف :اًمًٛمع إومم إُمر سم٢مضم٤مسم٦م أىمقاهلؿ واًمٓم٤مقم٦م
ٕواُمرهؿ وأومٕم٤مهلؿ قمغم اعمرء اعمًٚمؿ  :أي طمؼ وواضم٥م قمٚمٞمف ،ومٞمام أطم٥م
همر َو ُف أو ظم٤م ًَمٗمفُ ،م٤م مل ي١مُمر  :أي اعمًٚمؿ ُمـ ىمٌؾ آُم٤مم،
و َيم ِر َه  :أي ومٞمام َ
واومؼ َ
ؾمٛمع قمٚمٞمف وٓ
سمٛمٕمّمٞم٦م  :أي سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢من ُأ ُِم َر  :سمْمؿ اهلٛمزة ،ومال
َ
ٍ
عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ ،وومٞمف أن آُم٤مم إذا
حيرم إ ْذ ٓ ـم٤مقم٦م
ـم٤مقم٦م ُ :
دم٥م؛ سمؾ ُ
()1
ٍ
سمٛمٜمدوب أو ٍ
وضم٥م .
أُمر
ُمٌ٤مح َ
ف
اًمقضمف اًمراسمع :إٟمف ًمق ىمٞمؾ إن اعمراد سم٤معمٕمروف اًمقاضم٥م واعمًتح٥م ،وُم٤م ُقم ِر َ
خي٤مًمػ إدًم٦م
أنف ُمٕمروف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م؛ َح٤م يم٤من ًمقزم إُمر ُمزي٦م قمغم همػمه ،وهذا
ُ
اخل٤مص٦م أُمرة سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمف.
ِ
شمًتثـ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ،ومل
اًمقضمف اخل٤مُمس :أن يمت٥م آقمت٘م٤مد ذيمرت
َ
إٓ اعمٕمّمٞم٦م يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمالُمٝمؿ ،ومدل هذا قمغم أنف قم٤مم ذم يمؾ ُم٤م ًمٞمس ُمٕمّمٞم٦م،
إمج٤مقم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.
وهذا يٕمد
ً
وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم

ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمً٤مء

قمٜمد ىمقًمف﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾ :إن ـم٤مقم٦م وٓة إُمقر واضمٌ٦م ،طمتك وإن مل ي٠مُمر اهلل
سمذًمؽ اًمٌمء اعمٕملم اًمذي أُمروا سمف ،وهٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمت٘مًٞمؿ ومٜم٘مقلُ :م٤م أُمر سمف وٓة
إُمقر قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم:
اًم٘مًؿ إولُ :م٤م أُمر اهلل سمف.
اًم٘مًؿ اًمث٤مينُ :م٤م هنك اهلل قمٜمف.
أُمر وٓ هنل.
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨مُ :م٤م مل ِير ْد سمف ٌ
( )1تٗم٦م إطمقذي (.)356/6

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

78

صمؿ ىم٤مل :وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ،أن ي٠مُمر وٓة إُمقر سمام مل يتٕمٚمؼ سمف أُمر وٓ هنل،
ومٝمٜم٤م ُمٕمؽمك اًم٘مقل ،وم٤معمتٛمردون قمغم وٓة إُمقر ي٘مقًمقن ٓ :ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م،
ِ
ه٤مت ً
دًمٞمال قمغم أن هذا واضم٥م ،واعم١مُمٜمقن ي٘مقًمقن :ؾمٛم ًٕم٤م وـم٤مقم٦م؛ ٕنٜم٤م ًمق مل
ِ
ُٟمٓمِ ْٕم ُٝمؿ إٓ ذم ٍ
سمٕمٞمٜمف ًمٙم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م ًمٞمً٧م هلؿ ،سمؾ ًمألُمر
أُمر ور َد ومٞمف اًمنمع
اًمنمقملً ،
ومٛمثال ًمق ىم٤مل إٟمً٤من :أن٤م ٓ أظمْمع ًمٚمتٜمٔمٞمؿ ،ومٚمق ؾمد اعمرور هذا اًمٓمريؼ
وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس :ؾمػموا ذم اجلٝم٦م إظمرى ،وم٘م٤مل :أن٤م ٓ أظمْمع هلذا إُمر ،صمؿ ضم٤مء
ًمٞمج٤مدل وي٘مقل :أجـ اًمدًمٞمؾ؟ هؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :إذا ىم٤مل ًمؽ اعمرور ٓ :متش ذم
هذا اخلط ومال متش؟
اجلقاب :مل ي٘مؾً ،مٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم ،ىم٤مل اهلل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ﴾؛ ومٞمج٥م أن متتثؾ ،وم٢مذا ىم٤ملً :مٞمس ذم هذا ُمّمٚمح٦م ،ومٚمامذا أُمتثؾ؟ ىمٚمٜم٤م:
ٍ
سمٛمّمٚمح٦م ىمط؛
ًمق ضمٕمٚمٜم٤م اعمّمٚمح٦م ُمرسمقـم ً٦م سمرأي يمؾ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس ُم٤م قمٛمٚمٜم٤م
ٕن أهقاء اًمٜم٤مس ُمتٌ٤ميٜم٦م خمتٚمٗم٦م ،وم٤مًمرأي ًمقزم إُمر ىمٌؾ يمؾ رء ،وم٢مذا يم٤من قمٜمدك
رأي شمرى ومٞمف ُمّمٚمح ً٦م ،وضم٥م قمٚمٞمؽ ُ -مـ سم٤مب اًمٜمّمٞمح٦م  -أن شمرومٕمف ًمقزم إُمر،
َ
أُمرك ؾمٛم ًٕم٤م وـم٤مقم ً٦م هلل
وشم٘مقلٟ :محـ ٟمٛمتثؾ

ىمٌؾ يمؾ رء ،وًمٙمـ ٟمرى أن

ٟم٤مصح٤م هلل وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم
اعمّمٚمح٦م ذم يمذا يمذا ،وطمٞمٜمئذ شمٙمقن
ً
وقم٤مُمتٝمؿ

()1

.

الشبهت الثاهيت:
أن اعمراد ُمـ تٙمٞمؿ أومراد أطمٙم٤مم اهلل ُمـ ىمٓمع يد اًمً٤مرق ورضمؿ اًمزاين
اًمٕمدل ِ
ُ
ُ
طمٙمؿ اهلل ،وًمًٜم٤م ُمٚمزُملم
اًمٕمدل؛ ومٛمتك ُم٤م وضمد
اعمحّمـ وهٙمذا...
وضمدَ
ُ
( )1شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمً٤مء ( ،)461/1وًمف يمالم ٟمحقه ذم ذح ري٤مض اًمّم٤محللم (.)316/3
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أن ٟمُحٙمؿ أومراد أطمٙم٤مم اهلل ويدل ًمذًمؽ ُم٤م يكم:
 -1أن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُذقم٧م سم٤مًمتدرج ومل ُشمنمع ُمرة واطمدة.
َ
سمٕمض إطمٙم٤مم يم٘مٓمع يد اًمً٤مرق ذم
 -3أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
شمرك َ
وشمرك ؾمٝمؿ اعم١مًم ِ
ٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمزيم٤مة ًمـام ِ
َ
ىمق َي اإلؾمالم.
اعمج٤مقم٦م،
َ
أُمر اًمٞمٝمقد أن حيٙمٛمقا اًمتقراة ٕن اعمراد اًمٕمدل ٓ ذات أومراد
 -6أن اهلل َ
طمٙمؿ اهلل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [اح٤مئدة.]46 :
وكشف هزه الشبهت مً أوحه شخت:
ُ
أطمً ُـ ُمـ
ذع اهلل يم٤من
اًمقضمف إول :أنف طمٞم٨م يم٤من ُ
ٙمؿ َ
اًمٕمدل ٕنف ٓ ُطم َ
ِ
ِ
قمدل ُ
طمٙمٛمف وٓ َ
قمدًمف.
أيمٛمؾ ُمـ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [اح٤مئدة.]63 :
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اهلل أُمرٟم٤م سمتحٙمٞمؿ ذقمف اعمٜمزل ذم يمت٤مسمف ،وذقم ُف اعمٜمزل هق
ُ
شمٗم٤مصٞمؾ إطمٙم٤مم وم٘م٤مل:
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [اح٤مئدة.]46 :
صمؿ ىم٤مل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [اح٤مئدة.]63-45 :
يم٤مومرا .
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اهلل ضمٕمؾ اعمحٙمؿ ًمٖمػم يمت٤مسمف ً
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ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [اح٤مئدة.]44 :
أصال أن ُي َ
اًمقضمف اًمراسمع :أنف ٓ يتٜم٤مرم ُمع تٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م وضمٕمٚمف ً
سمٕمض
ؽمك ُ
ذ ِع اهلل ًمٕم٤مرض؛ يم٘مٓمع يد اًمً٤مرق ًميورة قمرو٧م ًمف؛ وهذه ؿمٌٝم ٌ٦م ُيدرأ
سم٤محلد ،أو شمرك ؾمٝم ِؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ذم اًمزيم٤مة؛ ًم٘مقة اإلؾمالم وقمدم احل٤مضم٦م
ًمذًمؽ.يمام ٟم٘مؾ ومٕمؾ هذا قمـ قمٛمر.
اًمقضمف اخل٤مُمس :إرادة تٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م ٓ يٜم٤مذم اًمتدري٩م ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وهتٞمئ٦م
ظمػم هلؿ.
اًمٜم٤مس هل٤م؛ سم٠من يٕمٚمٛمقا أن تٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م دي ُـ اهلل وأنف ٌ
اًمقضمف اًمً٤مدسً :مٞمس اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [اح٤مئدة ]46 :أن تٙمٞمؿ
ِ
اًمتقراة ٍ
ًمؽمك تٙمٞمؿ اًمتقراة ذم
يم٤مفٕ ،ن اعمراد اًمٕمدل يمام ىم٤مل؛ سمؾ اعمراد ذُمٝمؿ
طمٙمؿ اهلل قمٜمدهؿ.
رضمؿ اًمزاين ُمع ِقم ْٚمٛمٝمؿ أنف ُمقضمقد قمٜمدهؿ ذم يمت٤مهبؿ وهق
ُ

ىم٤مل اسمـ اجلقزي :ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ ىم٤مل اعمٗمنون:
شمٕمجٞم٥م ُمـ اهلل ًمٜمٌٞمف ُمـ تٙمٞمؿ اًمٞمٝمقد إي٤مه سمٕمد ِقم ْٚمٛمٝمؿ سمام ذم اًمتقراة ُمـ
هذا
ٌ
وشم٘مريع ًمٚمٞمٝمقد إذ يتح٤ميمٛمقن إمم ُمـ جيحدون ٟمٌقشمف،
طمٙمؿ ُم٤م ت٤ميمٛمقا إًمٞمف ومٞمف،
ٌ
طمٙمؿ اًمتقراة اًمتل يٕمت٘مدون صحتٝم٤م.
ويؽميمقن
َ
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ،ومٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤م :طمٙمؿ اهلل سم٤مًمرضمؿ ،وومٞمف
ت٤ميمٛمقا ،ىم٤مًمف احلًـ ،واًمث٤مين :طمٙمٛمف سم٤مًم َ٘مقد ،وومٞمف ت٤ميمٛمقا ،ىم٤مًمف ىمت٤مدة.
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ومٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤مُ :مـ سمٕمد
طمٙمؿ اهلل ذم اًمتقراة ،واًمث٤مينُ :مـ سمٕمد تٙمٞمٛمؽ
( )1زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم (.)663/1
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وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه :صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ِ
ُمٜمٙم ًرا قمٚمٞمٝمؿ ذم آرائٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة
ِ
ِ
شمريمٝمؿ ُم٤م يٕمت٘مدون صحتف ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي سم٠مجدّيؿ،
وُم٘م٤مصدهؿ اًمزائٖم٦م ،ذم
اًمذي يزقمٛمقن أهنؿ ُم٠مُمقرون سم٤مًمتٛمًؽ سمف أبدً ا ،صمؿ ظمرضمقا قمـ طمٙمٛمف وقمدًمقا
إمم همػمه ،م٤م يٕمت٘مدون ذم ٟمٗمس إُمر سمٓمالٟمف وقمدَ م ًمزوُمف هلؿ وم٘م٤مل:
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ﴾ [اح٤مئدة.]46 :
ُمدح اًمتقراة اًمتل أنزهل٤م قمغم قمٌده ورؾمقًمف ُمقؾمك سمـ قمٛمران ،وم٘م٤مل:
صمؿ َ
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾

[اح٤مئدة ]44 :؛ أي ٓ :خيرضمقن قمـ طمٙمٛمٝم٤م وٓ يٌدًمقهن٤م وٓ حيرومقهن٤م ﴿ﮏ

ﮐ﴾؛ أي :ويمذًمؽ اًمرسم٤مٟمٞمقن ُمٜمٝمؿ  -وهؿ اًمٕمٌ٤مد اًمٕمٚمامء  -وإطمٌ٤مر  -وهؿ
اًمٕمٚمامء ﴿ -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾؛ أي :سمام اؾمتقدقمقا ُمـ يمت٤مب اهلل اًمذي
ُأُمروا أن ُي ِ
ٔمٝمروه ويٕمٛمٚمقا سمف ﴿ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾؛
أي ٓ :صخ٤مومقا ُمٜمٝمؿ وظم٤مومقين .
زقمؿ أن ُم٤م ومٞمٝم٤م سمٕمد اًمتحريػ هق قمدل.
وي١ميمد هذا أن اًمتقراة ُطمروم٧م ومٙمٞمػ ُي َ
ذع
وسمٕمد هذا يتٌلم أن اًم٘مقل سم٠من اًمتحٙمٞمؿ سم٤مًمٕمدل اعمزقمقم  -وًمق ظم٤مًمػ َ
سم٤مـمؾ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،صمؿ اًمزقمؿ سم٠من اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٌ
ىمقل ٌ
ذع اهلل = ٌ
قمدل
اهلل  -هق ُ
وٞم٤مع طمؼ
ويؽمشم٥م قمغم هذا
زقمؿ سم٤مـمؾ؛ ٕهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم تٙمٞمؿ إيمثري٦م،
ُ
ُ
= هق ٌ
ِ
ىمدرات إيمٗمٞم٤مء؛ ٕن اًمٕمؼمة سم٤مٕيمثر ٓ سم٤مُٕم َٞمز؛ ومٗمل دول
وإهدار
إىمٚمٞم٦م
ُ
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يًق ُد اًمتج٤مر وإيمثر ىمٌٚمٞم٦م واشمٌ٤م ًقم٤م سمحً٥م طم٤مل يمؾ دوًم٦م.

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

82

طبهات يف حال احلاكه
الشبهت الثالثت:
أنف ضم٤مء ذم طمدي٨م شم٘مٞمٞمد اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م عمـ ىم٤مد سمٙمت٤مب اهلل ،ومٗمل صحٞمح
ُمًٚمؿ ىم٤مًم٧م أم احلّملم :ىم٤مل :رؾمقل اهلل  :إ ْن ُأُم َر قمٚمٞمٙمؿ قمٌدٌ جمدع ي٘مقد ُيمؿ
وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا
سمٙمت٤مب اهلل،
َ

()1
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ومٛمٗمٝمق ُم هذا احلدي٨م :أنف إذا مل َي ُ٘م ِد اًمٜم٤مس سمٙمت٤مب اهلل وسمتحٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م ومال

ُيًٛمع وٓ يٓم٤مع ًمف.
واجلقاب قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م أن ي٘م٤مل :إن ىم٤مئؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ًمف طم٤مٓن:
الحال ألاولى:
ًٛمع وٓ
أنف ٓ يٙمٗمر سم٤محلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل وإٟمام ي٘مقل هق ُمًٚمؿ ًمٙمـ ٓ ُي َ
يٓم٤مع ًمف؛ ًمدًٓم٦م هذا احلدي٨م ،واجلقاب قمغم هذا ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :قمغم ومرض دًٓم٦م احلدي٨م قمغم قمدم اًمًٛم ِع واًمٓم٤مقم٦م عمـ مل
حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل؛ وم٢من دًٓمتف قمغم قمد ِم ـم٤مقم٦م َُمـ مل حي ُٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل دًٓم٦م
ُ
ٍ
ُمٗمٝمقم ،وهذا اعمٗمٝمقم خم٤مًمػ عمٜمٓمقىم٤مت يمثػمة ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕم٤ميص
ُ
واعمٜمٓمقق قمٜمد اًمتٕم٤مرض ُم٘مد ٌم قمغم اعمٗمٝمقم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل،
اًمقضمف اًمث٤مين :إن ىمقًمفُ :م٤م ىم٤مدويمؿ سمٙمت٤مب اهلل ىمد ُيراد سمف ُم٤م ضمقز ُه ذع
ذع اهلل؛ ومال ُيٓم٤مع احل٤ميمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل،
اهلل ،و ُي٘م٤مسمٚمف ُم٤م هق حمر ٌم م٤م مل جيقز ُه ُ
ٍ
ذط ًمٞمس ذم
وهذا ُمثؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم ىمّم٦م سمريرة ىم٤مل اًمٜمٌل ُ :م٤م يم٤من ُمـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1356
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يمت٤مب اهلل ومٝمق سم٤مـمؾ
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وأُم٤م إذا يم٤من اعمنموط م٤م مل حيرُمف اهلل ،ومٚمؿ
ُ
وذط اهلل أوصمؼ ،ومٞمٙمقن
يمت٤مب اهلل أطمؼ،
يمت٤مب اهلل وذـمف ،طمتك ي٘م٤مل:
خي٤مًمػ
ُ
َ
ٍ
َ
سمقاؾمٓم٦م وسمٖمػم واؾمٓم٦م =
أُمرا ًمٞمس ذم طمٙمؿ اهلل وٓ ذم يمت٤مسمف،
اعمٕمٜمكَُ :مـ
اؿمؽمط ً
ُ
اعمنموط م٤م يٌ٤مح ِومٕم ُٚمف سمدون اًمنمط ،طمتك يّمح
ومٝمق سم٤مـمؾ؛ ٕنف ٓ سمد أن يٙمقن
اؿمؽماـمف وجي٥م سم٤مًمنمط ،وًمـام مل يٙمـ ذم يمت٤مب اهلل أن اًمقٓء ًمٖمػم اعمٕمتؼ أبدً ا يم٤من
()2
هذا اعمنموط  -وهق صمٌقت اًمقٓء ًمٖمػم اعمٕمتؼ  -ذ ًـم٤م ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل .
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٤مًمّمقاب اًمْم٤مسمط اًمنمقمل اًمذي دل قمٚمٞمف اًمٜمص أن
()3
ٍ
طمٙمؿ اهلل ويمت٤مسمف ومٝمق سم٤مـمؾ ،وُم٤م مل خي٤مًمٗم ُف طمٙمٛم ُف ومٝمق ٓزم .
ظم٤مًمػ
ذط
يمؾ
َ
َ
()4
َ
اًمًٜمدي
احلدي٨م سمٛمٕمٜمك قمدم ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل إثرم و
وىمد َوم ِٝم َؿ
ُ
وم٘م٤مل :وذم ىمقًمف :ي٘مقد ُيمؿ سمٙمت٤مب اهلل إؿم٤مرة إمم أنف ٓ ـم٤مقم َ٦م ًمف ومٞمام ُخي٤مًمػ
طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم
َ

()5
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خمرج اًمٖم٤مًم٥م؛ وُم٤م
ظمرج
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :إن ىمقًمف :ي٘مقديمؿ سمٙمت٤مب اهلل
َ
َ
()6

اًمٖم٤مًم٥م قمغم طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ىمروٟمً٤م
خمرج اًمٖم٤مًم٥م ومال ُمٗمٝمق َم ًمف  ،وم٢من
ظمرج
َ
َ
َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)465وُمًٚمؿ (.)1634
( )3اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م (ص.)364 :
( )6إقمالم اعمقىمٕملم (.)633/6
(ٟ )4م٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (.)633/6
( )6طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (ص.)363 :
( )5ىم٤مل أُمدي ذم يمت٤مسمف اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ( :)133/6اشمٗمؼ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤معمٗمٝمقم
خمرج إقمؿ سم٤مٕهمٚم٥م = ٓ ُمٗمٝمقم
ص حمؾ اًمٜمٓمؼ سم٤مًمذيمر خلروضمف َ
قمغم أن يمؾ ظمٓم٤مب ظمّم َ
ًمف .ـها ،وٟم٘مؾ اعمرداوي يمالم أُمدي وم٘م٤مل :ىم٤مل أُمدي :وٓ ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م اشمٗم٤م ًىم٤م .
اًمتحٌػم ذح اًمتحرير (.)3656/5
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ـمقيٚم٦م ُمـ ِ
َ
حيٙمٛمقن سمٙمت٤مب اهلل،
سمٕمث٦م رؾمقل اهلل إمم هذا اًم٘مرن واًمذي ىمٌٚمف أهنؿ
ومٚمؿ ُيؽمك احلٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمـ أيمثر احلٙم٤مم إٓ سمٕمد هذا.
الحال الثاهيت:
أنف يٙمٗمر سم٤محلٙمؿ سمٖمػم ُمـ أنزل اهلل .ومٝمذا اؾمتدٓ ًُمف سم٤محلدي٨م اقمتْم٤م ًدا ٓ اقمتام ًدا؛
ومػمد
يمٗمر أيمؼم سم٠مدًم٦م شمقمهٝم٤مُ ،
ٕنف شم٘مرر قمٜمده أن قمدم تٙمٞمؿ اًمنمع  -سمال اقمت٘م٤مد ٌ -
قمٚمٞمف سمٌٞم٤من قمدم صح٦م هذا اعمذه٥م ،وأنف خم٤مًمػ ح٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ،يمام
طمٙم٤مه همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز وإًمٌ٤مين رمحٝمام اهلل.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز

هلقى أو حلظ
 :أُم٤م َُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ً

ٍ
قم٤مص هلل وًمرؾمقًمف وأنف َ
قمٔمٞمام وأن اًمقاضم٥م
ُمٜمٙمرا
ومٕمؾ
قم٤مضمؾ وهق يٕم َٚم ُؿ أنف
ً
ً
اًمٙمٗمر إيمؼم ًمٙمٜمف ىمد أتك ُمٜم َٙم ًرا
قمٚمٞمف احلٙمؿ سمنمع اهلل = وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر سمذًمؽ
َ
ويمٗمرا أصٖمر يمام ىم٤مل ذًمؽ اسمـ قمٌ٤مس وجم٤مهد وهمػممه٤م ُمـ
قمٔمٞمام وُمٕمّمٞم ً٦م يمٌػم ًة
ً
ً
وفمٚمام دون فمٚمؿ وومً ً٘م٤م دون ومًؼ؛
يمٗمرا دون يمٗمر
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىمد
َ
ارشمٙم٥م سمذًمؽ ً
ً
وًمٞمس هق اًمٙمٗمر إيمؼم؛ وهذا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

()1
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وؾمئؾ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز :هؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ
يرى شمٙمٗمػم احلٙم٤مم قمغم اإلـمالق؟ .
اجلقاب :يرى شمٙمٗمػم ُمـ اؾمتحؾ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل؛ وم٢مٟمف يٙمقن سمذًمؽ
يم٤مومرا .
ً
احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل يم َٗمر ،أُم٤م
هذه أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ مجٞم ًٕم٤مُ :مـ اؾمتحؾ
َ
( )1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز (.)666/6
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ٍ
ُ
َُمـ ومٕم َٚم ُف ُ
يمٗمرا دون يمٗمر
ٕؾمٌ٤مب أظمرى ٓ يًتحٚمف،
ٌٝم٦م أو
يٙمقن ً
وىمرر هذا اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز
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ذم ذيط اًمدُمٕم٦م اًمٌ٤مزي٦م ومٞمٛمـ

يْمع اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمدل احلٙمؿ اًمنمقمل.
وًمًامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ُم٘م٤مل ىم٤مل ومٞمف :اـمٚمٕم٧م قمغم اجلقاب
اعمٗمٞمد اًم٘مٞمؿ اًمذي شمٗمْمؾ سمف ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين
 ووم٘مف اهلل  -اعمٜمِمقر ذم ضمريدة (اًمنمق إوؾمط) وصحٞمٗم٦م (اعمًٚمٛمقن) اًمذيطمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ،
أضم٤مب سمف ومْمٞمٚمتف ُمـ ؾم٠مخف قمـ شمٙمٗمػم َُمـ
َ
وم٠مخ َٗمٞم ُتٝم٤م يمٚمٛم ً٦م ىمٞمٛم٦م ىمد أص٤مب ومٞمٝم٤م احلؼ ،وؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م َ
وأووح
ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم،
َ
ٍ
ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن يٙمٗمر َُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل
جيقز
 ووم٘مف اهلل  -أنف ٓ ُسمٛمجرد اًمٗمٕمؾ ُمـ دون أن يٕمٚمؿ أنف اؾمتحؾ ذًمؽ سم٘مٚمٌف ،واطمت٩م سمام ضم٤مء ذم ذًمؽ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس

وهمػمه ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ،وٓ ؿمؽ أن ُم٤م ذيمره ذم ضمقاسمف ذم

شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
﴿ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ﴾ [اح٤مئدة.]44 :
﴿ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ﴾ [اح٤مئدة.]46 :
﴿ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ﴾ [اح٤مئدة = ]41 :هق اًمّمقاب.
ٚمؿ
وىمد
َ
أووح  -ووم٘مف اهلل  -أن اًمٙمٗمر يمٗمران؛ أيمؼم وأصٖمر ،يمام أن اًمٔم َ
احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل
فمٚمامن ،وهٙمذا اًمٗمًؼ ومً٘م٤من أيمؼم وأصٖمر ،ومٛمـ اؾم َتحؾ
َ
يمٗمرا
أو اًمزٟمك أو اًمرسم٤م أو همػممه٤م ُمـ اعمحرُم٤مت
يمٗمر ً
اعمجٛم ِع قمغم تريٛمٝم٤م وم٘مد َ
َ
فمٚمام أصٖمر،
يمٗمرا
َ
أيمؼم ،وُمـ ومٕمٚمٝم٤م سمدون اؾمتحالل يم٤من يمٗمره ً
أصٖمر و ُفمٚمٛمف ً
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)311/36
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وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم :أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل :ومٝمق يمام
ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىمً٤مم :يمٗمر ،وفمٚمؿ ،وومًؼ؛ قمغم طمً٥م
ٜمل قمٚمٞمٝم٤م هذا احلٙمؿ ،وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل شمٌ ًٕم٤م
إؾمٌ٤مب اًمتل ُسم َ
ِ
ٍ
وم٤مؾمؼ وفم٤ممل،
قمٚمٛمف سم٠من احلؼ ومٞمام ىم٣م اهلل سمف :ومٝمذا ٓ يٙمٗمر ًمٙمٜمف سملم
هلقاه ُمع
طمٙمام قم٤م ًُّم٤م متٌم قمٚمٞمف إُم٦م ،يرى أن ذًمؽ ُمـ اعمّمٚمح٦م ،وىمد
نمع
ً
وأُم٤م إذا يم٤من َي ْ َ

ٌ
ضمٝمؾ ذم قمٚمؿ
يمثػما ُمـ احلٙم٤مم قمٜمدهؿ
ًُمٌس قمٚمٞمف ومٞمف :ومال يٙمٗمر ً
أجْم٤م؛ ٕن ً
يمٌػما
اًمنميٕم٦م ،ويتّمؾ هبؿ َُمـ ٓ
ُ
يٕمرف احلٙمؿ اًمنمقمل ،وهؿ يروٟمف قم٤م ًح٤م ً
ُ
ذع هذا،
ومٞمحّمؾ سمذًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ،وإذا يم٤من يٕمٚمؿ
َ
اًمنمع وًمٙمٜمف طم َٙمؿ هبذا ،أو َ َ
دؾمتقرا يٛمٌم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف؛ َيٕمت٘مدُ أنف فم٤ممل ذم ذًمؽ ،وأن احلؼ ومٞمام ضم٤مء سمف
وضمٕمٚمف
ً
طمٙمؿ همػم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م :وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٗمر هذا ،وإٟمام ٟمٙمٗمرُ :مـ يرى أن
َ
اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،أو ُ
ُمثؾ طمٙمؿ اهلل
اهلل أومم أن يٙمقن ُ

= وم٢من هذا يم٤مومر

()2

.

وأظمػما قمغم ومرض اًم٘مقل سمّمح٦م شمٙمٗمػم احل٤ميمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل إٓ أنف ٓ
ً
ِ
أقمٞم٤من احلٙم٤مم ُٕمريـ:
يّمح شمٙمٗمػم
ألامش ألاول:
شمٙمٗمػم سمٛمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م ،وُمـ اعمت٘مرر
إن اًمتٙمٗمػم سم٤محلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل
ٌ
شمٙمٗمػم إقمٞم٤من سمام اظمتٚمػ وشمٜم٤مزع ومٞمف ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ ٕنف ُيٕمتؼم
ذ ًقم٤م أنف ٓ يّمح
ُ

ً
شمٙمٗمػم اعمٕملم.
يٛمٜمع
شم٠مويال ُ
َ

( )1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز (.)134/5
( )3اٟمٔمر :احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهللً ،مٚمِمٞمخ سمٜمدر اعمحٞم٤مين اًمٕمتٞمٌل (ص.)113 :
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ُ
أريم٤من اإلؾمالم مخً٦م ،أوهل٤م اًمِمٝم٤مدشم٤من،
ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب:
صمؿ إريم٤من إرسمٕم٦م ،وم٤مٕرسمٕم٦م إذا أىمر هب٤م وشمر َيمٝم٤م هت٤موٟمً٤م ،ومٜمحـ ْ
وإن ىم٤مشمٚمٜم٤مه قمغم
ِ
ومٕمٚمٝم٤م ،ومال ٟمٙمٗمره سمؽميمٝم٤م ،واًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم ِ
ً
يمًال ُمـ همػم
اًمت٤مرك هل٤م
يمٗمر
أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء يمٚمٝمؿ ،وهق اًمِمٝم٤مدشم٤من
ضمحقد ،وٓ ٟمٙمٗمر إٓ ُم٤م َ

()1

.

فم٤مهرا ٓ
(سمقاطم٤م) :أي
وىم٤مل اًمٜمقوي ذم يمت٤مسمف (ري٤مض اًمّم٤محللم) ذم شمٗمًػم
ً
ً
ً
ُ
شم٠مويال .
حيتٛمؾ
٠مظمذ َ
ٌ
شم٠مويؾ يٛمٜمع اًمتٙمٗمػم؛ ٕن ًمٚمٛمٙمٗمر أن ي َ
ىمقل اًمٕمٚمامء
وشمٜم٤مز ُع أهؾ اًمٕمٚمؿ
ُ
أظمريـ سمام أن اخلالف ٌ
ؾم٤مئغ سملم أهؾ اًمًٜم٦م؛ وهؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.
اعمتٜم٤مزع ومٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح
وىمد ٟمص قمغم أن اًمٙمٗمر ٓ يٙمقن ذم
َ
اًمٕمثٞمٛملم ذم ُمقاوع ُمـ اًمٚم٘م٤مء اعمٗمتقح.
وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس
ذم (ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم):
ٌ

اًمٞمقم مـ يٜمتًٌقن إمم اًمديـ وإمم اًمٖمػمة ذم ديـ اهلل
يٙم ّٗمره اهلل

دمدهؿ يٙم ّٗمرون ُمـ مل

ورؾمقًمف ،سمؾ ُ -مع إؾمػ  -إن سمٕمض اًمٜم٤مس ص٤مروا يٜم٤مىمِمقن

ذم وٓة أُمقرهؿ ،وحي٤موًمقن أن ُيٓمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر ،عمجرد أهنؿ ومٕمٚمقا ؿمٞم ًئ٤م
يٕمت٘مد ه١مٓء أنف طمرام ،وىمد يٙمقن ُمـ اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م ،وىمد يٙمقن هذا احل٤ميمؿ
وص٤مطم٥م اًمنم ،وًمٙمؾ طم٤ميم ٍؿ
ص٤مطم٥م اخلػم
ُمٕمذورا سمجٝمٚمفٕ ،ن احل٤ميمؿ جي٤مًمًف
ُ
ُ
ً
ذ ،ومٌٕمض احلٙم٤مم ً -
ُمثال  -ي٠متٞمف سمٕمض أهؾ
سمٓم٤مٟمت٤من ،إُم٤م سمٓم٤مٟم٦م ظمػم ،وإُم٤م سمٓم٤مٟم٦م ّ
اخلػم وي٘مقًمقن :هذا طمرام ،وٓ جيقز أن شمٗمٕمٚمف ،وي٠متٞمف آظمرون ،وي٘مقًمقن :هذا
طمالل وًمؽ أن شمٗمٕمٚمف!
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م (.)133/1
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وًمٜميب ً
ُمثال ذم اًمٌٜمقك ،أن ٟمحـ ٓ ٟمِمؽ سم٠من اًمٌٜمقك واىمٕم٦م ذم اًمرسم٤م
()1
اًمذي ًمٕم َـ اًمٜمٌل آيم َٚم ُف ،و ُُمقيمِ َٚمف ،وؿم٤مهدَ يف ،ويم٤مشمٌف  ،وأنف جي٥م إهمالىمٝم٤م
واؾمتٌدال هذه اعمٕم٤مُمالت سم٤معمٕم٤مُمالت احلالل ،طمتك ي٘مقم ً
ُ
أوٓ ديٜمُٜم٤م صمؿ اىمتّم٤مدٟم٤م
ُ
وم٤مًمتٕمجٞمؾ ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم اعمًٚمٛملم ذم ُمثؾ هذه إُمقر ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ ،وٓ
صم٤مٟم ًٞم٤م...
ُمٕمذورا ! وم٢مذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م وىم٤مل:
سمد أن ٟمّمؼم ،وم٘مد يٛمٙمـ أن يٙمقن احل٤ميمؿ
ً
ٟمٕمؿ هذا هق اًمنمع ،وأن هذا اًمرسم٤م طمرامً ،مٙمـ أرى أنف ٓ يّمٚمح هذه إُم٦م ذم
يم٤مومرا ٕنف اقمت٘مد أن ديـ اهلل ذم هذا
اًمقىم٧م احل٤مرض إٓ هذا اًمرسم٤م ! طمٞمٜمئذ يٙمقن ً
اًمقىم٧م همػم ص٤مًمح ًمٚمٕمٍم ،أُم٤م أن يِمٌف قمٚمٞمف وي٘م٤مل :هذا طمالل ،يٕمٜمل :اًمٗم٘مٝم٤مء
يمثػما ُمـ احلٙم٤مم
ىم٤مًمقا يمذا ! وٕن اهلل ىم٤مل يمذا ! ومٝمذا ىمد يٙمقن
ً
ُمٕمذورإ ،ن ً
يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وم٠من٤م
اعمًٚمٛملم أن جيٝمٚمقن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،أو ً
سم٧م هذا اعمثؾ طمتك يتٌلم أن إُمر ظمٓمػم ،وأن اًمتٙمٗمػم جي٥م أن يٕمرف اإلٟمً٤من
رض ُ
ذوـمف ىمٌؾ يمؾ رء

()2

.

شمٜم٤مزع ومٞمف قمٚمامء اًمًٜم٦م ،ومٛمـ رأى أن قمٚم٦م ضمري٤من
وُمثٚمف اًمتٗمًٞمؼ ٓ يٙمقن ومٞمام
َ
اًمرسم٤م ذم إصٜم٤مف إرسمٕم٦م اًمٓمٕمؿ واًمٙمٞمؾ أو اًمقزن ،ومٚمٞمس ًمف أن يٗمًؼ اًمٕم٤مُمل
اعم٘مٚمد ًمٕم٤ممل ُمٕمتؼم ذم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓدظم٤مر زي٤مد ًة قمغم اًمٓمٕمؿ واًمٙمٞمؾ أو اًمقزن إذا
شمٌ٤مدل قمغم ِ
وضمف اًمزي٤مدة ومٞمام هق ُمٓمٕمق ٌم همػم ُمدظمر.
وم٤م ي١ميمد هذا أن احلدود ُشمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت ،وم٤مًمتٙمٗمػم ُمـ سم٤مب أومم ُيدرأ قمـ
اعمٕملم ُ
سمِمٌٝم٦م اخلالف.
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )1656مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
(( )3ص.)665 :

.
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ألامش الثاوي:
()1

ُمْمٓمرا ؛ ٕنف ًمق طمٙمؿ سمام أنزل اهلل ًم٘م٤م َم
ىمد حيٙمؿ احل٤ميمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل
ًّ
قمٚمٞمف ىمقُم ُف سم٤مًمتآُمر ُمع دول اًمٖمرب اًمٙم٤مومرة ٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمدوًم٦م ُمـ
اًمدول اعمًتٕمٛمرة ؾم٤مسم ً٘م٤م.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :يمذًمؽ اًمٜمج٤مر هق وإن يم٤من َ
ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مرى ومٚمؿ

ِ
ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ ،وهلذا ح٤م ُم٤مت مل
ُيٓمٕم ُف ىمقُم ُف ذم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ،سمؾ إٟمام دظمؾ ُمٕمف ٌ

سم٤معمديٜم٦م ،ظمرج سم٤معمًٚمٛملم إمم

يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يّمكم قمٚمٞمف ،ومّمغم قمٚمٞمف اًمٜمٌل
اعمّمغم ومّمٗمٝمؿ صٗمق ًوم٤م وصغم قمٚمٞمف ،وأظمؼمهؿ سمٛمقشمف يقم ُم٤مت ،وىم٤مل :إن ً
أظم٤م ًمٙمؿ
ص٤محلً٤م ُمـ أهؾ احلٌِم٦م ُم٤مت

()2

.

ِ
ويمثػم ُمـ ذا ئع اإلؾمالم أو أيمثره٤م مل يٙمـ َ
ًمٕمجزه قمـ ذًمؽ ،ومٚمؿ
دظمؾ ومٞمٝم٤م

ّي٤مضمر ومل جي٤مهد وٓ طم٩م اًمٌٞم٧م ،سمؾ ىمد روي أنف مل يٙمـ يّمكم اًمّمٚمقات اخلٛمس،
وٓ يّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من ،وٓ ي١مدي اًمزيم٤مة اًمنمقمٞم٦م؛ ٕن ذًمؽ يم٤من ئمٝمر قمٜمد ىمقُمف
ومٞمٜمٙمروٟمف قمٚمٞمف ،وهق ٓ يٛمٙمٜمف خم٤مًمٗمتٝمؿ .وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م أنف مل يٙمـ يٛمٙمٜمف أن
حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمحٙمؿ اًم٘مرآن.
ومرض قمغم ٟمٌٞمف سم٤معمديٜم٦م أنف إذا ضم٤مءه أهؾ اًمٙمت٤مب مل حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ إٓ
واهلل ىمد َ
أنزل اهلل إًمٞمف ،وهذا ُ
سمام أنزل اهلل إًمٞمف ،وطمذره أن يٗمتٜمقه قمـ سمٕمض ُم٤م َ
ُمثؾ احلٙمؿ
ًمٚمٛمحّمـ سمحد اًمرضمؿ ،وذم اًمدي٤مت سم٤مًمٕمدل واًمتًقي٦م ذم اًمدُم٤مء سملم
ذم اًمزٟمك
َ
اًمنميػ واًمقوٞمع؛ اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس ،واًمٕملم سم٤مًمٕملم ،وهمػم ذًمؽ.
شمؼميرا ًمٚمح٤ميمؿ ،وم٢من اًمقاضم٥م قمغم احل٤ميمؿ أن يت٘مل اهلل وأن جيتٝمد ذم احلٙمؿ سمام
( )1هذا ًمٞمس ً
أنزل اهلل ،وإٟمام اعمراد اًمرد قمغم همالة اًمتٙمٗمػماًمذيـ ٓيراقمقن ُم٤م شمراقمٞمف اًمنميٕم٦م.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1613وُمًٚمؿ (ُ )561مـ طمدي٨م أيب هريرة

.
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واًمٜمج٤مر ُم٤م يم٤من يٛمٙمٜمف أن حيٙمؿ سمحٙمؿ اًم٘مرآن؛ وم٢من ىمقُمف ٓ ي٘مروٟمف قمغم
ويمثػما ُم٤م يتقمم اًمرضمؾ سملم اعمًٚمٛملم واًمتت٤مر ىم٤مو ًٞم٤م؛ سمؾ وإُم٤م ًُم٤م ،وذم ٟمٗمًف
ذًمؽ،
ً
أُمقر ُمـ اًمٕمدل يريد أن يٕمٛمؾ هب٤م ،ومال يٛمٙمٜمف ذًمؽ ،سمؾ هٜم٤مك ُمـ يٛمٜمٕمف ذًمؽ،
ٌ
ٟمٗمً٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م.
وٓ يٙمٚمػ اهلل ً
وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُقمقدي و ُأوذي قمغم سمٕمض ُم٤م أىم٤مُمف ُمـ اًمٕمدل ،وىمٞمؾ:
إٟمف ُؾمؿ قمغم ذًمؽ

()1

.

الشبهت الشابعت:
ىمرر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أنف ٓ ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ إٓ ذم
اًمقاضم٥م واعمًتح٥م.
دم٥م ـم٤مقمتف ومٞمام مل ُيٕم َٚمؿ أنف
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :واإلُم٤م ُم اًمٕمدل ُ
()2
دم٥م ـم٤مقمتف ومٞمام ُقمٚمِ َؿ أنف ـم٤مقم٦م يم٤مجلٝم٤مد .
ُمٕمّمٞم٦م،
وهمػم اًمٕمدل ُ
ُ
وحىاب هزه الشبهت مً أوحه:
اًمٜمّمقص
اًمقضمف إول :أن فم٤مهر يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا خي٤مًمػ
َ
اعمت٘مدُم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م
وفم٤م ًح٤م ،سمؾ وهذا ُم٘مت٣م اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ،وم٢من (أوزم)
ٟمٙمرة أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمروم٦م ،وم٠موم٤مدت اًمٕمٛمقم ذم يمؾ طم٤ميمؿ سمام أنف ُمًٚمؿ ،ؾمقا ٌء يم٤من

وم٤مؾم ً٘م٤م أو ً
قمدٓ؛ وىمد شم٘مدم.

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)113/6
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)155/35
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وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ احليُمل قمـ أبٞمف ىم٤مل
ؾم٠مل ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اجلٕمٗمل رؾمقل اهلل

أرأج٧م ْ
ىم٤مُم٧م
إن
وم٘م٤مل :ي٤م ٟمٌل اهلل
ْ
َ

وم٠مقمرض قمٜمف صمؿ ؾم٠مخف
قمٚمٞمٜم٤م أُمراء يً٠مخقٟم٤م طم٘مٝمؿ ويٛمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م ومام شم٠مُمرٟم٤م؟،
َ
ُ
إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس وىم٤مل:
ومجذسم ُف
وم٠مقمرض قمٜمف صمؿ ؾم٠مخف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ذم اًمث٤مًمث٦م َ
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُمحٚمقا وقمٚمٞمٙمؿ ُم٤م ُمحٚمتؿ
َ

()1

.

خي٤مًمػ يمال َم سم٘مٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذم
اًمقضمف اًمث٤مين :أن فم٤مهر يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا
ُ
يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وىمقهلؿ ُم٘مدم قمغم
ىمقًمف.
يٕم٤مرض يمالُمف اًمٙمثػم ذم
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن فم٤مهر يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا
ُ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ وم٘م٤مل :وي٘مقًمقن  -أي أهؾ
ٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى دون اإلصمؿ واًمٕمدوان ،و ُيٓم٤مع ذم ـم٤مقم٦م اهلل
اًمًٜم٦م  :-إٟمف ُي َ
دون ُمٕمّمٞمتف

()2

.

وأـمٞمع أوزم إُمر إذا أُمروين
وىم٤مل :وًمٙمـ قمكم أن أـمٞمع اهلل ورؾمقًمف،
َ
سمٓم٤مقم٦م اهلل ،وم٢مذا أُمروين سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومال ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ .هٙمذا
دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واشمٗمؼ قمٚمٞمف أئٛم٦م إُم٦م.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾

[اًمٜمً٤مء.]65 :
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)65 :
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)665/1
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ذم ومتٜم٦م
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ِ
ٍ
ُمٕمّمٞم٦م
عمخٚمقق ذم
أنف ىم٤مل ٓ :ـم٤مقم َ٦م

()1

أظمرج قمٚمٞمٝمؿ
 ،وأن أصؼم قمغم َضمقر إئٛم٦م وأن ٓ
َ

.

وىم٤مل :وشم٘مرر ذم همػم هذا اعمقوع ُم٤م ىمد أُمر سمف

ُمـ ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم
()3

.

ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ وُمٜم٤مصحتٝمؿ واًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ ذم طمٙمٛمٝمؿ وىمًٛمٝمؿ
ٍ
وىم٤ملُ :قم ِٚم َؿ أنف ُ
دم٥م ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ومٞمف؛ إ ْذ ـم٤مقمت ُف إٟمام دم٥م ذم
ىمت٤مل ومتٜم٦م ومال ُ
()4
اح٠مُمقر أنف ُمٕمّمٞم٦م سم٤مًمٜمص .
ُم٤م مل يٕمٚمؿ
ُ
اًمقضمف اًمراسمع :أن يمالُمف ُحيٛمؾ قمغم قمدم ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ همػم اًمٕمدل ذم أظمذ
فمٚمام ،أُم٤م اًمٕمدل وم٤مٕصؾ صدىم ُف وسمراءة
طم٘مقق اًمٜم٤مس إٓ سمٕمد اًمت٠ميمد أنف ًمٞمس ً
ذُمتف ،وم ُٞمٓم٤مع؛ وهق ُمٕمٜمك يمالُمف ذم أوائؾ (اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل
واًمرقمٞم٦م)؛ ىم٤مل :ىم٤مل اًمٕمٚمامءٟ :مزًم٧م أي٦م إومم ذم وٓة إُمقر؛ قمٚمٞمٝمؿ أن ي١مدوا
إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م ،وإذا طمٙمٛمقا سملم اًمٜم٤مس أن حيٙمٛمقا سم٤مًمٕمدل ،وٟمزًم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م
ذم اًمرقمٞم٦م ُمـ اجلٞمقش وهمػمهؿ ،قمٚمٞمٝمؿ أن يٓمٞمٕمقا أوزم إُمر اًمٗم٤مقمٚملم ًمذًمؽ ذم
ىمًٛمٝمؿ وطمٙمٛمٝمؿ وُمٖم٤مزّيؿ وهمػم ذًمؽ؛ إٓ أن ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مذا أُمروا
()5
ٍ
عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ .
سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومال ـم٤مقم٦م

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)16 :
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)345/6
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)33/66
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)446/4
( )6ص.5 :
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وسمٕمد هذه إوضمف إرسمع ْ
إن شمٕمٚمؼ رضمؾ سمٙمالم قم٤ممل حمتٛمؾ أو سيح ذم
اخلٓم٠م دون اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وأىمقال قمٚمامء اًمًٜم٦م أظمريـ ،سمؾ وأىمقال اًمٕم٤ممل
ٟمٗمًف ذم ُمقاوع أظمرى = يدل قمغم أن هذا اًمرضمؾ ص٤مطم٥م هقى.
الشبهت الخامصت:
أنف ٓ شمّمح اًمٌٞمٕم٦م ٕيمثر ُمـ طم٤ميمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع ،ومٌٝمذا يتٌلم
أن ه١مٓء احلٙم٤مم اعمقضمقديـ اًمٞمقم ًمٞمًقا طمٙم٤م ًُم٤م ذقمٞملم.

ىم٤مل اسمـ طمزم :واشمٗم٘مقا أنف ٓ جيقز أن يٙمقن قمغم اعمًٚمٛملم ذم ٍ
وىم٧م واطمد ذم

مجٞمع اًمدٟمٞم٤م إُم٤مُم٤منُ ٓ ،متٗم٘م٤من وٓ ُمٗمؽمىم٤من ،وٓ ذم ُمٙم٤مٟملم وٓ ذم ُمٙم٤من واطمد

()1

.

ٍ
قمٍم
وىم٤مل اًمٜمقوي :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أنف ٓ جيقز أن ُيٕم٘مد خلٚمٞمٗمتلم ذم
واطمد ،ؾمقاء اشمًٕم٧م دار اإلؾمالم أم ٓ ،وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم ذم يمت٤مسمف اإلرؿم٤مد:
ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م ٓ :جيقز قم٘مدُ ه٤م ًمِمخّملم ،ىم٤مل :وقمٜمدي أنف ٓ جيقز َقم٘مدُ ه٤م ٓصمٜملم
ذم ص٘مع واطمد وهذا ُجم َٛم ٌع قمٚمٞمف.
ىم٤ملْ :
وم٢من سم ُٕمدَ ُم٤م سملم اإلُم٤مُملم وصخٚمٚم٧م سمٞمٜمٝمام ؿمًقع ،ومٚمالطمتامل ومٞمف جم٤مل؛
َ
اًم٘مقل قمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ
ىم٤مل :وهق ظم٤مرج ُمـ اًم٘مقاـمع ،وطمٙمك اح٤مزري هذا
ُمـ أهؾ إصؾ ،وأراد سمف إُم٤م َم احلرُملم ،وهق ٌ
خم٤مًمػ ح٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ
ىمقل وم٤مؾمد
ٌ
واخلٚمػ ،وًمٔمقاهر إـمالق إطم٤مدي٨م واهلل أقمٚمؿ

()2

.

قمٍم واطمد ٍ
ٍ
ٍ
وسمٚمد واطمد =
صمالصم٦م ذم
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل :وم٠مُم٤م إىم٤مُم٦م إُم٤مُملم أو

(ُ )1مراشم٥م اإلمج٤مع (ص.)134 :
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)363/13
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ومال جيقز
ً
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.

ُ
وأصؾ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل اًمٜمٌل  :إذا ُسمقي َع
أظمر ُمٜمٝمام
خلٚمٞمٗمتلم وم٤مىمتٚمقا
َ

()2

.

وكشف هزه الشبهت هى أن هزا إلاحماع محمىل على أحذ أمشًٍ:
إُمر إول :إذا يم٤من اعمًٚمٛمقن ذم وٓي٦م واطمدة ،ومال ُيٌ٤ميع ٕيمثر ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م
ٙمٛمٝم٤م ،وىمد أؿم٤مر هلذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
سمخالف إذا شمٕمددت اًمقٓي٤مت ،وم٢من ًمٙمؾ وٓي٦م ُطم َ
ح٤م ىم٤مل :وأُم٤م أئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٛمذه ٌُٝمؿ أن ًّ
يمال ُمٜمٝمام يٜم ُٗمذ طمٙمٛمف ذم أهؾ وٓيتف يمام
طمٙمؿ اإلُم٤مم اًمقاطمد.
يٜم ُٗمذ
ُ
وأُم٤م ضمقاز اًمٕم٘مد هلام اسمتدا ًء ،ومٝمذا ٓ ُيٗمٕمؾ ُمع اشمٗم٤مق إُم٦م ،وأُم٤م ُمع شمٗمرىمتٝم٤م ومٚمؿ
يٕم٘مد يمؾ ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم إلُم٤مُملم

()3

.

إُمر اًمث٤مين :أن اعمراد سم٤محلدي٨م واإلمج٤مقم٤مت ُم٤م يم٤من ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر سمخالف
طم٤مل آوٓمرار ،ومتٙمقن ؿمٌٞمٝم ً٦م سمٛمً٠مخ٦م صمٌقت اًمقٓي٦م سم٤مًمتٖمٚم٥م واًم٘مٝمر ،وم٢من إصؾ
ٍ
اوٓمرار
أن ٓ شمٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم إٓ دوًم ٌ٦م واطمدة؛ وشمٕمد ُد اًمقٓي٤مت واًمدول طم٤مًم ُ٦م
طمٙمٛم ٝم٤م ،وؾمقاء يم٤من اجلقاب إول أو اًمث٤مين ،وم٢من صمٌقت اًمقٓي٦م ًمإلُم٤مُملم ذم
هل٤م
ُ
درج قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ وىم٧م اًمّمح٤مسم٦م ،وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
اًمدوًمتلم وم٠ميمثر َ
وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :إئٛم٦م جمٛمٕمقن ُمـ يمؾ ُمذه٥م ،قمغم
أن ُمـ شمٖمٚم٥م قمغم سمٚمد أو سمٚمدان = ًمف طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم مجٞمع إؿمٞم٤مء ،وًمقٓ هذا ُم٤م
( )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)316/1
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1666
(ٟ )6م٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤مع (ص.)356 :
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اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤مٕ ،ن اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ ـمقيؾ ىمٌؾ اإلُم٤مم أمحد إمم يقُمٜم٤م هذاُ ،م٤م
اضمتٛمٕمقا قمغم إُم٤م ٍم واطمد ،وٓ يٕمرومقن أطمدً ا ُمـ اًمٕمٚمامء ذيمر أن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إطمٙم٤مم،
ٓ يّمح إٓ سم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ

()1

.

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اسمـ قمثٞمٛملم

 :وىمقًمف :اإلُم٤مم هق وزم

قم٤مُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم؛ ٕن اإلُم٤مُم٦م
إُم٤مُم٤م ًّ
إُمر إقمغم ذم اًمدوًم٦م ،وٓ يِمؽمط أن يٙمقن ً
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وًمق شم٠مُم َر
اًمٕم٤مُم٦م اٟم٘مرو٧م ُمـ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م ،واًمٜمٌل ىم٤مل:
َ
()2
إٟمً٤من قمغم ٍ
ٌ
ضمٝم٦م ُم٤م ،ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مم،
قمٚمٞمٙمؿ قمٌدٌ طمٌٌم  ،وم٢مذا شم٠مُمر
وص٤مر ىمقًمف ً
ٟم٤مومذا ،وأُمره ُمٓم٤م ًقم٤م ،وُمـ قمٝمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من
وم٤مسمـ اًمزسمػم ذم احلج٤مز ،وسمٜمق ُمروان ذم اًمِم٤مم،
وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمدأت شمتٗمرقُ ،
واعمخت٤مر سمـ قمٌٞمد وهمػمه ذم اًمٕمراق ،ومتٗمرىم٧م إُم٦م ،وُم٤م زال أئٛم٦م اإلؾمالم يديٜمقن
سم٤مًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م عمـ شم٠مُمر قمغم ٟم٤مطمٞمتٝمؿ ،وإن مل شمٙمـ ًمف اخلالوم٦م اًمٕم٤مُم٦م؛ وهبذا
ٍ
َ
ٟم٤مؿمئ٦م ٟمِم٠مت شم٘مقل :إٟمف ٓ إُم٤م َم ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٞمقم ،ومال سمٞمٕم٦م ٕطمد!!
والل
ٟمٕمرف
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وٓ أدري أجريد ه١مٓء أن شمٙمقن إُمقر ومقى ًمٞمس ًمٚمٜم٤مس
ىم٤مئد ي٘مقدهؿ؟! أم يريدون أن ي٘م٤مل :يمؾ إٟمً٤من أُمػم ٟمٗمًف؟!
ه١مٓء إذا ُم٤مشمقا ُمـ همػم سمٞمٕم٦م وم٢مهنؿ يٛمقشمقن ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -؛
ٍ
ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ
ٕن قمٛمؾ اعمًٚمٛملم ُمٜمذ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م قمغم أن ُمـ اؾمتقمم قمغم
اًمٜمقاطمل ،وص٤مر ًمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمٝم٤م ،ومٝمق إُم٤مم ومٞمٝم٤م

()3

.

( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)6/5
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )1143مـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ
( )6اًمنمح اعمٛمتع (.)5/6

.
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الشبهت الصادشت:
أن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمٌٞمٕم٦م إٟمام شمٙمقن ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕم٤مم قمغم مجٞمع سمالد اعمًٚمٛملم،
ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م وٓ سمٞمٕم٦م .واؾمتدل سمام
أُم٤م إذا شمٕمددت اًمدويالت واحلٙم٤مم ،ومال
َ
ِ
ًمألُمػم
شمًٛم ُع
أن رؾمقل اهلل ىم٤مل:
أظمرج احل٤ميمؿ واًمٓمؼماين قمـ طمذيٗم٦م
َ
َ
وأظمذ ُم٤مًمؽ
رضب فمٝمرك
إقم َٔمؿ وإ ْن
َ

()1

.

()2

وكشف هزه الشبهت مً جالث حهاث :
اجلٝم٦م إومم :أن اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ مل شمٗمرق سملم
أن شمٙمقن دول اعمًٚمٛملم دوًم٦م واطمدة أو أيمثر ،ومٌدًٓم٦م اًمٕمٛمقم ُيًٛمع ويٓم٤مع
ًمٚمحٙم٤مم ذم اًمقٓي٤مت واًمدول اعمتٕمددة.
اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن قمغم هذا َ
هدّيؿ اًمٕمٛمكم.
أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام يدل قمٚمٞمف ُ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ح٤م ىم٤مل :وأُم٤م أئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٛمذهٌٝمؿ أن ًّ
يمال
ضمقاز اًمٕم٘مد
طمٙمؿ اإلُم٤مم اًمقاطمد ،وأُم٤م
ُمٜمٝمام يٜم ُٗمذ طمٙمٛم ُف ذم أهؾ وٓيتف يمام يٜم ُٗمذ
ُ
ُ
هلام اسمتدا ًء ،ومٝمذا ٓ ُيٗمٕمؾ ُمع اشمٗم٤مق إُم٦م ،وأُم٤م ُمع شمٗمرىمتٝم٤م ومٚمؿ يٕم٘مد يمؾ ُمـ
()3
اًمٓم٤مئٗمتلم إلُم٤مُملم .

( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ( )641/4واًمٓمؼماين ذم إوؾمط (.)3656
( )3ىمد يم٤من اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ي٘مرر أنف ٓ سمٞمٕم٦م إٓ ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕم٤مم ًمٙمـ يٛمٜمع اخلروج  ..اًمخ،
واوح٤م ،وهٜم٤م
ويمالُم ُف يم٤مًمٚمٗمٔمل ُمع ُمـ يرى اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمٛمقم احلٙم٤مم ،صمؿ شمراضمع قمـ هذا شمراضم ًٕم٤م
ً
شمقصمٞمؼ شمراضمٕمف:

http://www.islamancienttube.com/video/2330

(ٟ )6م٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤مع (ص.)356 :
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وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اسمـ قمثٞمٛملم :وىمقًمف :اإلُم٤مم هق وزم إُمر
قم٤مُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم؛ ٕن اإلُم٤مُم٦م اًمٕم٤مُم٦م
إُم٤مُم٤م ًّ
إقمغم ذم اًمدوًم٦م ،وٓ يِمؽمط أن يٙمقن ً
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وًمق شم٠مُمر قمٚمٞمٙمؿ
اٟم٘مرو٧م ُمـ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م ،واًمٜمٌل ىم٤مل:
َ
قمٌد طمٌٌم ( ،)1وم٢مذا شم٠مُمر إٟمً٤من قمغم ٍ
ضمٝم٦م ُم٤م ،ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مم ،وص٤مر
ىمقًمف ً
ٟم٤مومذا ،وأُمره ُمٓم٤م ًقم٤م ،وُمـ قمٝمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من

وإُم ُ٦م

اإلؾمالُمٞم٦م سمدأت شمتٗمرق ،وم٤مسم ُـ اًمزسمػم ذم احلج٤مز ،وسمٜمق ُمروان ذم اًمِم٤مم ،واعمخت٤مر
اسمـ قمٌٞمد وهمػمه ذم اًمٕمراق ،ومتٗمرىم٧م إُم٦م ،وُم٤م زال أئٛم٦م اإلؾمالم يديٜمقن سم٤مًمقٓء
ٟمٕمرف
واًمٓم٤مقم٦م عمـ شم٠مُمر قمغم ٟم٤مطمٞمتٝمؿ ،وإن مل شمٙمـ ًمف اخلالوم٦م اًمٕم٤مُم٦م؛ وهبذا
ُ
ٍ
ٟم٤مؿمئ٦م ٟمِم٠مت شم٘مقل :إٟمف ٓ إُم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٞمقم ،ومال سمٞمٕم٦م ٕطمد! ٟمً٠مل
والل
ا هلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وٓ أدري أجريد ه١مٓء أن شمٙمقن إُمقر ومقى ًمٞمس ًمٚمٜم٤مس ىم٤مئد
ٍ
أُمػم ٟمٗمًف؟!
ي٘مقدهؿ؟! أم يريدون أن ي٘م٤مل :يمؾ إٟمً٤من ُ
ه١مٓء إذا ُم٤مشمقا ُمـ همػم سمٞمٕم٦م وم٢مهنؿ يٛمقشمقن ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -؛
ٍ
ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ
ٕن قمٛمؾ اعمًٚمٛملم ُمٜمذ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م قمغم أن ُمـ اؾمتقمم قمغم
()2

اًمٜمقاطمل ،وص٤مر ًمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمٝم٤م ،ومٝمق إُم٤م ٌم ومٞمٝم٤مش .
ٕمػ احلدي٨م اًمذي ومٞمف (ًمألُمػم إقمٔمؿ) ُٕمريـ:
اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦مَ :و ُ
إول :أن ذم إؾمٜم٤مده ؾمالم سمـ أيب ؾمالم؛ جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل ،ىم٤مل اسمـ طمجر:
جمٝمقل

()3

 ،وىم٤مل اًمذهٌلً :مٞمس سمحج٦م

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)56 :
( )3اًمنمح اعمٛمتع (.)5/6
( )6شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)3135
( )4اًمٙم٤مؿمػ (.)3336

()4

.
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اًمث٤مين :أن أصؾ احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ رواي٦م اًمث٘م٤مت سمدون هذه اًمزي٤مدة،
م٤م يدل قمغم وٕمػ هذه اًمزي٤مدة.
ٌ
حمٛمقل قمغم إُمػم إقمٔمؿ ذم اًمدوًم٦م
اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م :أنف ًمق صح احلدي٨م ومٝمق
ٟمٗمًٝم٤م؛ ٕن ًمٙمؾ ٍ
قم٤مُم٤م قمٚمٞمٝمؿ.
دوًم٦م ُمـ اًمدول اعمتٕمددة أُمراء
وأُمػما ًّ
ً
الشبهت الصابعت:
َ
أطم٤مدي٨م اًمّمؼم قمغم ضمقر احل٤ميمؿ
طم٤مول اسمـ طمزم ذم يمت٤مسمف (اًمٗمّمؾ) أن يرد
اًمٗم٤مؾمؼ وقمد ِم اخلروج قمٚمٞمف وم٘م٤مل:
ظمؼما سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م
ظمؼما ً
يمؾ هذا ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمف ح٤م ىمد شم٘مّمٞمٜم٤مه هم٤مي٦م اًمت٘مّص ً
وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م اعمقؾمقم سمـ(آشمّم٤مل إمم ومٝمؿ ُمٕمروم٦م اخلّم٤مل) ،وٟمذيمر ُمٜمف  -إن
ؿم٤مء اهلل  -ه٤مهٜم٤م ً
مجال يم٤مومٞم٦م وسم٤مهلل شمٕم٤ممم ٟمت٠مجد؛ أُم٤م أُمر ُه
ورضب اًمٔمٝمر ،وم٢مٟمام ذًمؽ سمال ؿمؽ إذا شمقمم اإلُم٤مم ذًمؽ سمحؼ ،وهذا ُم٤م ٓ ؿمؽ
سم٤مًمّمؼم قمغم أظمذ اح٤مل

ومٞمف أنف ومرض قمٚمٞمٜم٤م اًمّمؼم ًمف ،وإن اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ،سمؾ ُمـ رضب رىمٌتف إن وضم٥م
ٍ
سمٌ٤مـمؾ ومٛمٕم٤مذ اهلل أن ي٠مُمر
قمٚمٞمف ،ومٝمق وم٤مؾمؼ قم٤مص هلل شمٕم٤ممم ،وإُم٤م إن يم٤من ذًمؽ
رؾمقل اهلل

ُ
سمره٤من هذا ىمقل اهلل
سم٤مًمّمؼم قمغم ذًمؽ؛

:

﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اح٤مئدة.]3 :
وىمد قمٚمٛمٜم٤م أن يمالم رؾمقل اهلل

خي٤مًمػ يمالم رسمف شمٕم٤ممم ،ىم٤مل اهلل
ٓ
ُ

:

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [اًمٜمجؿ.]4-6 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [اًمٜمً٤مء،]63 :
ومّمح أن يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل

وطمل ُمـ قمٜمد اهلل
ومٝمق
ٌ

اظمتالف ومٞمف
 ،وٓ
َ

وٓ شمٕم٤مرض وٓ شمٜم٤مىمض ،وم٢مذا يم٤من هذا يمذًمؽ ومٞم٘ملمٌ ٓ ؿمؽ ومٞمف يدري يمؾ ُمًٚمؿ
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ِ
ٌ
أن َ
وقمدوان وطمرام،
إصمؿ
أظمذ ُم٤مل ُمًٚمؿ أو ذُمل سمٖمػم طمؼ،
َ
ورضب فمٝمره سمٖمػم طمؼ ٌ
()1

اوٙمؿ طمرا ٌم قمٚمٞمٙمؿ
ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إن دُم٤مءيمؿ وأُمقا ًَم ُٙمؿ وأقمر َ

 ،وم٢م ْذ ٓ ؿمؽ

فمٚمام وفمٝمر ُه
ذم هذا ،وٓ
َ
اظمتالف ُمـ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم ،وم٤معمًٚمؿ ُم٤م ًُمف ًمألظمذ ً
ٍ
ٌ
ُمٕم٤مون ًمٔم٤معمف
وضمف أُم َٙمٜمف
فمٚمام ،وهق ي٘مدر قمغم آُمتٜم٤مع ُمـ ذًمؽ سم٠مي
ًمٚميب ً
قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ،وهذا طمرا ٌم سمٜمص اًم٘مرآن ،صمؿ ىم٤مل :وأُم٤م إطم٤مدي٨م وم٘مد
صح قمـ رؾمقل اهلل َُ :مـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػم ُه سمٞمده إن اؾمتٓم٤مع ،وم٢من مل
َ
أوٕمػ اإليامنً ،مٞمس وراء ذًمؽ ُمـ
وذًمؽ
يًتٓمع ومٌٚمً٤مٟمف ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف
ُ
اإليامن رء

()2

.

ٍ
ُمٕمّمٞم٦م؛ إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف
وصح قمـ رؾمقل اهلل  ٓ :ـم٤مقم َ٦م ذم
ٍ
سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛم َع وٓ
وقمغم أطمديمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُم٤م مل ُي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ،وم٢من ُأُمر
()4
ىم٤ملُ :مـ ُىمتؾ دون ِ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد ،واعم٘متقل دون ديٜمف
وإٟمف
،
ـم٤مقم٦م
َ
()3

،

ؿمٝمٞمد ،واعم٘متقل دون ُمٔمٚمٛم٦م ؿمٝمٞمد  ،وىم٤مل

ًمت٠مُمرن سم٤معمٕمروف وًمتٜم َٝم ُقن
:
ُ

قمـ اعمٜمٙمر ،أو ًمٞم ُٕمٛمٜم ُٙمؿ اهلل سمٕمذاب ُمـ قمٜمده .
ُمٕم٤مرو٤م ًممظمر ،ومّمح أن إطمدى ه٤مشملم اجلٛمٚمتلم
ومٙم٤من فم٤مهر هذه إظمٌ٤مر
ً
ومقضم٥م اًمٜمٔمر ذم أّيام هق اًمٜم٤مؾمخ ،ومقضمدٟم٤م
ٟم٤مؾمخ٦م ًمألظمرى ٓ يٛمٙمـ همػم ذًمؽ،
َ
اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مت٤مل ُمقاوم٘م ً٦م عمٕمٝمقد إصؾ ،وح٤م يم٤مٟم٧م
شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل ُمٜمٝم٤م
ُ
احل٤مل ومٞمف ذم أول اإلؾمالم سمال ؿمؽ ،ويم٤مٟم٧م هذه إطم٤مدي٨م إُظمر وارد ًة سمنميٕم٦م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)51وُمًٚمؿ (ُ )1515مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)16 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)16 :

.
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ٍ
زائدة وهل اًم٘مت٤مل هذا ُم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف = وم٘مد صح ُ
ورومع
ٟمًخ ُمٕمٜمك شمٚمؽ احل٤مدي٨م
ُ
ِ
َ
ي١مظمذ
هبذه إُ َظمر سمال ؿمؽ ،ومٛمـ اعمح٤مل اعمحرم أن
ٟمٓم٘مف
طمٙمٛمٝم٤م طملم
َ
َ
ي١مظمذ اًمِمؽ و ُيؽمك اًمٞم٘ملم.
ويؽمك اًمٜم٤مؾمخ ،وأن
سم٤معمٜمًقخ
و َُمـ ادقمك أن هذه إظمٌ٤مر سمٕمد أن يم٤مٟم٧م هل اًمٜم٤مؾمخ٦م ومٕم٤مدت ُمٜمًقظم٦م،
قمٚمؿ ًمف سمف ،وم٘م٤مل قمغم اهلل ُم٤م مل يٕمٚمؿ .وهذا ٓ حيؾ
وم٘مد ادقمك اًمٌ٤مـمؾ و َىمٗم٤م ُم٤م ٓ َ
ٍ
رضمقع
دًمٞمؾ وسمره٤من يٌلم سمف
احلٙمؿ قمـ
هذا
وًمق يم٤من هذا ح٤م أظمال اهلل
َ
َ
ً
ٟم٤مؾمخ٤م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن﴿ :ﭲﭳﭴ﴾.
اعمٜمًقخ
وسمره٤م ٌن آظمر وهق أن اهلل

ىم٤مل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [احلجرات ،]5 :مل خيتٚمػ
ومرض ِ
ىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م ُحم َٙمٛم ٌ٦م همػم ُمٜمًقظم٦م،
ُمًٚمامن ذم أن هذه أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُ
ومّمح أهن٤م احل٤ميمٛم٦م ذم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ،ومام يم٤من ُمقاوم ً٘م٤م هلذه أي٦م ومٝمق اًمٜم٤مؾمخ
اًمث٤مسم٧م ،وُم٤م يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م هل٤م ومٝمق اعمٜمًقخ اعمرومقع ،وىمد ادقمك ىمق ٌم أن هذه أي٦م
وهذه إطم٤مدي٨م ذم اًمٚمّمقص دون اًمًٚمٓم٤من.
سم٤مـمؾ ُمتٞم٘مـ ٕنف ٌ
ىم٤مل أبق حمٛمد :وهذا ٌ
ىمقل سمال سمره٤من ،وُم٤م يٕمجز ُمد ٍع أن
ٍ
زُم٤من دون زُم٤من ،واًمدقمقى
يدقمل ذم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م أهن٤م ذم ىمق ٍم دون ىمقم ،وذم
وصخّمٞمص اًمٜمّمقص سم٤مًمدقمقى ٓ جيقز؛ ٕنف ٌ
ىمقل قمغم اهلل
دون سمره٤من ٓ شمّمح،
ُ
ً
ـمٚم٥م ُم٤مًمف
ؾم٤مئال ؾم٠مخف َقمـ َُمـ
شمٕم٤ممم سمال قمٚمؿ ،وىمد ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل أن
َ
وم٢من ىم٤مشم َٚمٜمل؟ ىم٤مل :ىم٤مشمِ ْٚمف ْ ،
ُ ٓ :شمٕمٓمِف  ،ىم٤ملْ :
وم٢من ىمتٚم ُتف؟
سمٖمػم طمؼ وم٘م٤مل
ىم٤مل :إمم اًمٜم٤مر  ،ىم٤ملْ :
وم٢من ىم َتٚمٜمَل؟ ىم٤مل :وم٠من٧م ذم اجلٜم٦م
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )143مـ طمدي٨م أيب هريرة

.

()1

 ،أو يمال ًُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه،
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اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ يًٚمٌ ُف وٓ ئمٚمٛمف
أنف ىم٤مل:
ُ

وىمد صح أنف

()1
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.

ىم٤مل ذم اًمزيم٤مةَُ :مـ ؾم٠مخ َٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م وم ْٚم ُٞمٕم َٓمٝم٤م ،و َُمـ

ؾم٠م َخٝم٤م قمغم همػم وضمٝمٝم٤م ومال ُيٕم َٓمٝم٤م

()2

 ،وهذا ظمؼم صم٤مسم٧م رويٜم٤مه ُمـ ـمريؼ اًمث٘م٤مت

َ
قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ قمـ رؾمقل اهلل  ،وهذا ُي ُ
شم٠مويؾ
ٌٓمؾ
َ
أطم٤مدي٨م اًم٘مت٤مل قمـ اح٤مل قمغم اًمٚمّمقص ٓ يٓمٚمٌقن اًمزيم٤مة ،وإٟمام يٓمٚمٌف
ُمـ شم٠مول
اًمًٚمٓم٤من ،وم٤مىمتٍم

أُمر سمف
ُمٕمٝم٤م إذا ؾم٠م َخٝم٤م قمغم همػم ُم٤م َ

احلؼ ُم٤م ىم٤موُمٝمؿ ُ
أهؾ اًمٌ٤مـمؾ؛ ٟمً٠مل اهلل اعمٕمقٟم٦م واًمتقومٞمؼ

 ،وًمق اضمتٛمع ُ
أهؾ
()3

.

إن ملخص كالمه وحججه ما ًلي:
إول :أن اهلل ي٘مقل:

﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾

ورض ِ
ب اًمٔمٝمر شمٕم ٌ
٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان .
ًمًامح ًمف سم٠مظمذ اح٤مل َ
[اح٤مئدة ،]3 :ىم٤مل :وا ُ
اًمث٤مين :اؾمتدل سمٕمٛمقم إدًم٦م ذم ٍ
وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل
أُمقر؛ ُمٜمٝم٤م
ُ
جي٥م أن ُيٜم َٙمر قمغم احل٤ميمؿ ُفمٚمٛمف.
قمـ اعمٜمٙمر وم٘م٤ملُ :
ٍ
عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ وىم٤مل :إن قمدم إٟمٙم٤مر
اًمث٤مًم٨م :اؾمتدل سم٠منف ٓ ـم٤مقم٦م

اعمٜمٙمر ـم٤مقم ٌ٦م ًمف ذم شمرك واضم٥م ،وهق إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،وإن قمدم ِ
ُمٜمٕمف ُمـ اًميب
َ
َ
وأظمذ اح٤مل سمٖمػم طمؼ = ُمـ ـم٤مقمتف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ ٕن اًمقاضم٥م ُمٜمٕمف.
سمٖمػم طمؼ،
اًمراسمع :متًؽ سم٤مًمٜمًخ وم٘م٤مل إن إدًم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ ىمت٤مًمف واخلروج قمٚمٞمف ُمٜمًقظم٦م
سمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3443وُمًٚمؿ (ُ )3663مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )1464مـ طمدي٨م أنس
( )6اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ (.)166/4

.

.
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ وٟمحقه٤م.
وكشف املغالطاث في كالم ابً حزم بما ًلي:
أُم٤م اعمٖم٤مًمٓم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م؛ وهل آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وقمدم
اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أوضمف:
اًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ،ومٞم٘م٤مل:
ُ
اًمقضمف إول :أهن٤م أدًم٦م قم٤مُم٦م؛ وإدًم٦م ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ظم٤مص٦م،
واخل٤مص ُم٘مدم قمغم اًمٕم٤مم.
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ًمق ىمدّ ر قمدم صخّمٞمّمٝم٤م وم٢مٟمف يتٕملمُ قمد ُم اًمٕمٛمؾ هب٤م؛ ٕن

ُ
وشمرك اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م يؽمشم٥م
وضم٥م شمر ُيمف،
إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر إذا شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمٜم َٙم ٌر أيمؼم
َ
ُ
احلقادث واًمقىم٤مئع.
أيمؼم يمام شم٘مدم ٟم٘م ُٚمف قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ودًم٧م قمٚمٞمف
قمٚمٞمف ُمٜمٙمر ُ

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن أهؾ اًمًٜم٦م جمٛمٕمقن قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ
()1

ص وٓ ُيٜمًخ .
واًمّمؼم قمغم َضمقره،
واإلمج٤مع ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م ٓ خيّم ُ
ُ

ص سمف اًمٕم٤ممٕ ،ن
( )1ىم٤مل اًمٖمزازم ذم اعمًتّمٗمك (ص :)346 :اًمث٤مًم٨م :دًمٞمؾ اإلمج٤مع ،وخيّم ُ
٤مـمع ٓ يٛمٙمـ اخلٓم٠م ومٞمف ،واًمٕم٤مم يتٓمرق إًمٞمف آطمتامل ،وٓ شم٘ميض إُم٦م ذم سمٕمض ُمًٛمٞم٤مت
٤مع ىم ٌ
اإلمج َ
اًمٕمٛمقم سمخالف ُمقضم٥م اًمٕمٛمقم إٓ قمـ ىم٤مـم ٍع سم َٚم َٖم ُٝمؿ ذم ٟمًخ اًمٚمٗمظ اًمذي يم٤من ىمد أريد سمف
اًمٕمٛمقم ،أو ذم قمدم دظمقًمف ت٧م اإلرادة قمٜمد ذيمر اًمٕمٛمقم واإلمج٤م ُع أىمقى ُمـ اًمٜمص اخل٤مص،
ٌ
ٜمًخ ،وم٢مٟمف إٟمام يٜمٕم٘مد سمٕمد اٟم٘مٓم٤م ِع اًمقطمل ـها.
حمتٛمؾ ٟمًخف،
ٕن اًمٜمص اخل٤مص
ُ
واإلمج٤مع ٓ ُي َ

ُ
يتٓمرق إًمٞمف آطمتامل؛
ىم٤مـمع ،واًمٕم٤مم
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم روو٦م اًمٜم٤مفمر ( :)53/3وم٢من اإلمج٤مع
ٌ
وإمج٤مقمٝمؿ قمغم احلٙمؿ ذم سمٕمض صقر اًمٕم٤مم قمغم ظمالف ُمقضم٥م اًمٕمٛمقم ٓ يٙمقن إٓ قمـ ٍ
دًمٞمؾ
ُ
ىم٤مـم ٍع سم َٚم َٖم ُٝمؿ ذم ِ
ٟمًخ اًمٚمٗمظ إن يم٤من ُأريد سمف اًمٕمٛمقم ،أو قمدم دظمقًمف ت٧م اإلرادة قمٜمد ذيمر
اًمٕمٛمقم ـها.
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يمثػم ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ؛ يمٕمٛمر
اًمقضمف اًمراسمع :يمالم اًمّمح٤مسم٦م ٌ
اسمـ اخلٓم٤مب وأيب ُمًٕمقد واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قمٌ٤مس وهمػمهؿ  -وىمد شم٘مدم -
وومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُم٘مد ٌم قمغم ومٝمؿ َُمـ سمٕمدهؿ.
ُ
أُم٤م اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمث٤مًمث٦م؛ وم َٙمِم ُٗمٝم٤م يتْمح سمٙمِمػ اًمِمٌٝمتلم اًمً٤مسم٘متلم و ُيزاد قمٚمٞمٝمام
حمٙمقُم٤م،
طم٤ميمام أو
سم٠من ي٘م٤مل ٓ :دمقز ـم٤مقم٦م اعمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ ؾمقاء يم٤من
ً
ً

ًمٙمـ ٌ
ومرق سملم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل يٓمٚمٌٝم٤م اًمًٚمٓم٤من ،وسملم ومٕمؾ اًمًٚمٓم٤من اعمٕمّمٞم٦م ذم
ْ
ييب وي٠مظمذ اح٤مل سمٖمػم طمؼ.
همػمه سم٠من
َ

ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :وهذا ي٘مقل قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ًمٚمرضمؾ أن ي٘م٤مشمؾ قمـ ٟمٗمًف
فمٚمامً ،مألظمٌ٤مر اًمتل ضم٤مءت قمـ رؾمقل اهلل  ،مل صخص وىمتً٤م
وُم٤مًمف وأهٚمف ،إذا ُأريد ً

دون وىم٧م ،وٓ ً
طم٤مٓ دون طم٤مل؟ إٓ اًمًٚمٓم٤من ،وم٢من مج٤مقم َ٦م أهؾ احلدي٨م يم٤معمجٛمٕملم

يٛمٜمع ٟمٗمًف وُم٤مًمف إٓ سم٤مخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وحم٤مرسمتف :أنف
قمغم أن ُمـ مل يٛمٙمٜمف أن َ
إُمر
ٓ حي٤مرسمف ،وٓ خيرج قمٚمٞمفً ،مألظمٌ٤مر اًمداًم٦م قمـ رؾمقل اهلل اًمتل ومٞمٝم٤م
ُ
سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ اجلقر واًمٔمٚمؿ ،وشمرك ىمت٤مهلؿ ،واخلروج قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م
أىم٤مُمقا اًمّمالة

()1

()2

ُ
احل٤مومظ اسمـ طمجر ،وأىمره .
 ،وىمد ٟم٘مؾ يمال َم اسمـ اعمٜمذر هذا

أُم٤م اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمراسمٕم٦م؛ وهق ادقم٤مؤه اًمٜمًخ ومٞم٘م٤مل ُمـ اعمت٘مرر أصقًم ًّٞم٤م أنف ٓ ُيّم٤مر
إمم اًمٜمًخ إٓ سمنمـملم:
اًمنمط إول :قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع.

( )1اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء (.)346/1
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)134/6
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()1

واًمنمط اًمث٤مينُ :مٕمروم٦م اعمت٘مدم ُمـ اعمت٠مظمر .
ٍ
ُمقضمقد ذم ُم٤م ادقم٤مه اسمـ طمزم؛ ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يدل
همػم
ويمال هذيـ اًمنمـملم ُ
مٙمـ وهق سمام شم٘مدم ِذيمر ُه ُمـ أن اخل٤مص
اجلٛمع
قمغم شم٠مظمر ُم٤م ذ َيمر ُه ُمـ أدًم٦م؛ صمؿ
ٌ
ُ
ُم٘مدم قمغم اًمٕم٤مم.
واًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ٓ ُيٕمرف إٓ قمـ اسمـ طمزم ،ومل أر أطمدً ا ؾمٌ٘مف إًمٞمف.
الشبهت الثامىت:
طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ،أو اؾمتٕم٤من سم٤مًمٙمٗم٤مر
أنف ُخيرج قمغم احل٤ميمؿ إذا
َ
وهٙمذا. ...
وكشف هزه الشبهت اخخصا ًسا أن ًلال:
شمٙمٗمػم
إن اًمتٙمٗمػم سمٛمثؾ هذه إُمقر ُ -م٤م قمدا احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل -
ٌ
سمٛمً٤مئؾ ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمـ اًم٘مقاقمد اعمت٘مررة أن اظمتالف أهؾ
شم٠مويؾ يٛمٜمع شمٙمٗمػم اعمٕملم  -وىمد شم٘مدم ُ
ٌ
ٟم٘مؾ يمالم أهؾ
اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٙمٗمػم سم٠مُمر =
اًمٕمٚمؿ ذم هذا .-
وم٤م ي١ميمد هذا أن احلدود ُشمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت ،وم٤مًمتٙمٗمػم ُمـ سم٤مب أومم ُيدرأ قمـ
اعمٕملم سمِمٌٝم٦م اخلالف ،واهلل أقمٚمؿ.
ُمع اًمتٜمٌف إمم أن اًمتٙمٗمػم سم٤محلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل عمجرد احلٙمؿ مل ي ُ٘م ْؾ سمف إٓ

( )1اٟمٔمر :اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف (ص ،)143 :واًمقرىم٤مت (ص ،)36 :وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل
(ص.)356 :
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ظمالف ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم ُمـ يمالم اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز .
اخلقارج؛ وهق
ُ
الشبهت الخاشعت:
ُ
وًمٗمظ (أوًمق) ٓ ُمٗمر َد ًمف؛ ومٚمٞمس
أن اًمذي أُمر اهلل سمٓم٤مقمتف (أوًمق إُمر)؛
ٍ
جلامقم٦م
ُمٗمرده (وزم إُمر) ،سمؾ هذا ٓ ُيٕمرف ذم اًمٚمٖم٦مً ،مذا يٙمقن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ٓ ًمٗمرد؛ وهؿ ُ
أهؾ اًمِمقرى أو اعمجٚمس اًمتنميٕمل وهٙمذا ...
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن هذا خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٙمثػمة اًمتل قمٚم٘م٧م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ًمٚمح٤ميمؿ اعمٗمرد ،يمحدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽَ :أٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف ٍ
وال ،ومرآ ُه ي٠ميت ؿمٞمئً٤م
َ
َ
()2
ِ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٚمٞم ْٙم َره ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وٓ يٜمزقمـ يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م .
ُمـ
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

وطمدي٨م قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ
ِ
رأؾم ُف زسمٞمٌ٦م
وأـمٞمٕمقا ،وإن اؾمتُٕمٛم َؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٌدٌ طمٌٌم ،يم٠من َ

()3

اؾمٛمٕمقا
:
َ

.

إُمر
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف خم٤مًمػ إلمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م ،وقم٘مٞمدهتؿ اًمتل قمٚم٘م٧م
َ
()4
ٍ
سمرضمؾ واطمد .وشم٘مدم ٟم٘مٚمف .
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اعمراد (سم٠موزم إُمر) اًمٕمٚمامء وإُمراء ،وه١مٓء مج٤مقم٦م وًمٞمًقا
واطمدً ا.
ٚم٧م ُمً٠مخ٦م قمدم اًمٙمٗمر سمؽمك احلٙمؿ سمام أنزل اهلل ذم يمت٤ميب شمٌديد يمقاؿمػ اًمٕمٜمٞمد ،
( )1وىمد ومّم ُ
ويمت٤ميب اًمؼمه٤من اعمٜمػم ذم دطمض ؿمٌٝم٤مت أهؾ اًمتٙمٗمػم واًمتٗمجػم .
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)65 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)56 :
( )4شم٘مدم (ص.)65 :
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أصح٤مب إُمر وذووه ،وهؿ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :و(أوًمق إُمر)
ُ
ُ
يِمؽمك ومٞمف أهؾ اًمٞمد واًم٘مدرة وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم،
اًمذيـ ي٠مُمرون اًمٜم٤مس ،وذًمؽ
ومٚمٝمذا يم٤من أوًمق إُمر صٜمٗملم :اًمٕمٚمامء ،وإُمراء

()1

.

واًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ (وزم إُمر) وإن مل يٙمـ ُمٕمرو ًوم٤م ذم اًمٚمٖم٦م إٓ أن اًمٕمٚمامء قمؼموا
سمف؛ وٓ ُُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح.
ِ
اًمٕمرض
ىم٤مل اًمٜمقوي :وذم ُمراضمٕم٦م قم٤مئِم٦م ضمق ُاز ُمراضمٕم٦م وزم إُمر قمغم ؾمٌٞمؾ
ئمٝمر أنف ُمّمٚمح٦م ،وشمٙمقن شمٚمؽ اعمراضمٕم٦م سمٕمٌ٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م،
واعمِم٤مورة واإلؿم٤مرة سمام
ُ
()2

ُ
وُمثؾ هذه اعمراضمٕم٦م ُمراضمٕم٦م قمٛمر

.

َ
يرؾمؾ
ًم٥م ُمـ وزم إُمر أن
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :يمام يٓمٚم٥م اًمٓم٤م ُ
ً
رؾمقٓ ،أو يقزم ٟم٤مئ ًٌ٤م ،أو يٕمٓمل أطمدً ا

()3

.

واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٞمده وًمً٤مٟمف ،ومٙمٞمػ
ٟمٍم اعمًٚمؿ
وىم٤مل ً
ٌ
أجْم٤مٕ :ن َ
قمغم وزم إُمر

()4

.

الشبهت العاششة:
ٓ شمُ٘مر اًمٌٞمٕم٦م إٓ عمـ اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ،وم٢مٟمف ح٤م ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ
ُم٤مت وًمٞمس ًم ُف إُم٤م ٌم ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ُ ،م٤م ُمٕمٜم٤مه؟ ىم٤مل أبق قمٌداًمٚمف:
طمدي٨م َُمـ َ
شمدري ُم٤م اإلُم٤مم؟ اإلُم٤م ُم اًمذي ُجيٛمع اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف؛ يمٚمٝمؿ ي٘مقل :هذا إُم٤مم،
( )1إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر (ص.)66 :
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)143/4
( )6اجلقاب اًمّمحٞمح (.)611/6
( )4اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (.)446/1
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.

ومٕمغم هذا ٓ سمٞمٕم٦م هل١مٓء احلٙم٤مم؛ ٕنف مل جيتٛمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
()2

اًمقضمف إول :شم٘مدم شم٘مرير ضمقاز اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمحٙم٤مم إذا شمٕمددت اًمدول  ،ومٚمق
ُىمدر أن يمالم اإلُم٤مم أمحد قمغم ظمالف هذا ًُمرد يمالُمف ،وم٢من اًمٕمؼمة سم٤محلج٦م واًمدًمٞمؾ.
خي٤مًمػ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م
يمٞمػ ويمالُمف ًمٞمس يمذًمؽ ىمٓم ًٕم٤م وطم٤مؿم٤مه أن يتٌٜمك ُم٤م
ُ
وهق إُم٤م ٌم ذم اًمًٜم٦م.

()3

اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدم يمال ُم اإلُم٤مم أمحد ذم صح٦م اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمح٤ميمؿ طمتك ًمٚمٛمتٖمٚم٥م ،
ًمػ ذم ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع ،ويدظمؾ ذم يمالُمف ُ
أهؾ زُم٤مٟمف ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن
وأن ُمـ ظم٤م َ
وٓي٤مت اعمًٚمٛملم ذم زُم٤مٟمف ُمتٕمددة ومٚمؿ جيتٛمٕمقا قمغم طم٤ميم ٍؿ واطمد.
ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد يم٤مٟمقا اضمتٛمٕمقا
ىم٤مل  :و َُمـ
َ
ٍ
اخل٤مرج
وضمف يم٤من سم٤مًمرو٤م أو اًمٖمٚمٌ٦م = وم٘مد ؿمؼ هذا
قمٚمٞمف ،وأىمروا سم٤مخلالوم٦م سم٠مي
ُ
وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل ْ ،
اخل٤مرج قمٚمٞمف ُم٤مت
ُم٤مت
قمّم٤م اعمًٚمٛملم
َ
وم٢من َ
ُ
ٍ
ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وٓ حيؾ ُ
ومٛمـ
ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من ،وٓ
ُ
اخلروج قمٚمٞمف ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مسَ ،
()4
َ
ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م .
( )1اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل (.)63/1
( )3شم٘مدم (ص.)54 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
جمٛم ٌع
( )4أصقل اًمًٜم٦م (ص ،)46 :وأؤيمد أن إصؾ ومٞمام ُيذيمر ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد أهن٤م ُمً٤مئؾ َ
قمٚمٞمٝم٤م ،واًمٕمٚمامء اعم١مًمٗمقن ذم اًمٕم٘م٤مئد يِمػمون هلذا ٓ ؾمٞمام أهنؿ يٌدقمقن اعمخ٤مًمػ.
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وي١ميد ذًمؽ أن اإلُم٤مم أمحد شمٙمٚمؿ ذم احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل  -يمام ؾمٞم٠ميت -
ٕنف رأى اًمًٞمػ ُمع أن احلٙم٤مم ذاك اًمزُمـ ُمتٕمددون ،ومٚمؿ جيتٛمع اعمًٚمٛمقن يمٚمٝمؿ
قمغم طم٤ميمؿ واطمد.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف يريد هبذا  -واهلل أقمٚمؿ  -اًمرد قمغم اًمٌٞمٕم٤مت اًمني٦م ًمتقزم
طم٤ميمام هبذه اًمٌٞمٕم٦م ،ويدل ًمذًمؽ
طم٤ميمام ومال يٕمد
احلٙمؿ ،ومٚمق اضمتٛمع ىمق ٌم وضمٕمٚمقا هلؿ
ً
ً
()2

اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م  -يمام شم٘مدم . -
أثٌ٧م اًمٌٞمٕم٦م عمـ هم َٚم٥م ،سمؾ وطمٙمك
أن اإلُم٤مم أمحد َ
َ

ىم٤مل أبق يٕمغم :وىمد أو َُم َ٠م أمحد إمم إسمٓم٤مل اإلُم٤مُم٦م سمذًمؽ ذم رواي٦م أيب احل٤مرث:
خيرج قمٚمٞمف َُمـ يٓمٚم٥م اعمٚمؽ ومٞمٗمتتـ اًمٜم٤مس ،ومٞمٙمقن ُمع هذا ىمق ٌم وُمع
ذم اإلُم٤مم
ُ
هذا ىمق ٌم؛ ُمع ُمـ شمٙمقن اجلٛمٕم٦م؟ ىم٤ملُ :مع ُمـ همٚم٥م.
وفم٤مهر هذا أن اًمث٤مين إذا ىمٝمر إول وهم َٚمٌ ُف زاًم٧م إُم٤مُم ُ٦م إولٕ ،نف ىم٤مل:
ُ
اجلٛمٕم٦م ُمع َُمـ همٚم٥م .وم٤مقمتؼم اًمٖمٚمٌ٦م

()3

.

اًمقضمف اًمراسمع :أنف ىمد ُيراد سمٙمالم اإلُم٤مم أمحد ُ
سمٞم٤من سمامذا شمٜمٕم٘مد اًمٌٞمٕم٦م ،وأهن٤م ٓ
شمرضمع إمم ٍ
شمرضمع إمم مجٞمٕمٝمؿ ،ىم٤مل اح٤موردي:
قمدد ُمٕملم ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،سمؾ
ُ
وم٠مُم٤م اٟمٕم٘م٤م ُده٤م سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمدد َُمـ شمٜمٕم٘مدُ
ُمذاه٥م ؿمتك ،وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ٓ :شمٜمٕم٘مد إٓ سمجٛمٝمقر أهؾ اًمٕم٘مد
سمف اإلُم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ قمغم
َ
ُمذه٥م
إمج٤مقم٤م ،وهذا
واًمتًٚمٞمؿ إلُم٤مُمتف
قم٤مُم٤م،
ً
ٌ
ُ
واحلؾ ُمـ يمؾ سمٚمد؛ ًمٞمٙمقن اًمرو٤م ُء سمف ًّ
قمغم اخلالوم٦م سم٤مظمتٞم٤مر َُمـ طميه٤م ومل يٜمتٔمر سمٌٞمٕمتف
ُمدومقع سمٌٞمٕم٦م أيب سمٙمر
ٌ
( )1ص.111 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 ،65 :
( )6إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)33 :
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ٍ
هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م.
ىمدوم
وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى :أىمؾ َُمـ شمٜمٕم٘مدُ سمف ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م مخً ٌ٦م جيتٛمٕمقن قمغم
()1
َقم٘مده٤م ،أو ِ
يٕم٘مدُ ه٤م أطمدُ هؿ سمرو٤م إرسمٕم٦م .
وم٠مُم٤م اٟمٕم٘م٤مده٤م سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومال شمٜمٕم٘مد إٓ سمجٛمٝمقر
وىم٤مل أبق يٕمغمّ :
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد .ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ :اإلُم٤م ُم اًمذي جيتٛمع
ىمقل أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف يمٚمٝمؿ  ،ي٘مقل :هذا إُم٤مم ،وفم٤مهر هذا أهن٤م شمٜمٕم٘مد
سمجامقمتٝمؿ .وروي قمٜمف ُم٤م دل قمغم أهن٤م شمثٌ٧م سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ،وٓ شمٗمت٘مر إمم اًمٕم٘مد

()2

.

الشبهت الحادًت عششة:
أن اًمٕمٚمامء ذيمروا ذو ًـم٤م ُجم َٛم ًٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمح٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من ،ومٛمـ مل شمقضمد ومٞمف
هذه اًمنموط ومال وٓي٦م ًمف.
ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م أن ي٘م٤مل :إٟمف يرضمع إمم هذه اًمنموط قمٜمد آظمتٞم٤مر ،أُم٤م
ُ
()3

قمٜمد اًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر ،ومال ُيرضمع إمم هذه اًمنموط سمام أنف ُمًٚمؿ سم٤مإلمج٤مع يمام شم٘مدم .
الشبهت الثاهيت عششة:
أنف ٓ يِمؽمط أن شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م ذم ىمريش وأن إطم٤مدي٨م َذيمرت اًم٘مرؿمٞم٦م
طمٍم احلٙمؿ ذم ىمريش.
ٙمام يرا ُد ُمٜمف
ً
إظمٌ٤مرا ٓ ُطم ً
ُ

( )1إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)33 :
( )3إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)36 :
( )6شم٘مدم (ص.)56 :
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وكشف هزه الشبهت بطشٍلخين:
اًمٓمري٘م٦م إومم :صمٌ٧م سم٤مٕدًم٦م أن احلٙمؿ واًمقٓي٦م ذم ىمريش ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :اًمذي ىمرر أن إئٛم٦م ذم ىمريش هق رؾمقل اهلل .
ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م

إُمر ذم ىمريش ٓ ُيٕم٤مدّيؿ
ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إن هذا
َ

أطمد ،إٓ يمٌ ُف اهلل قمغم وضمٝمفُ ،م٤م أىم٤مُمقا اًمديـ

()1

.

ىم٤مل رؾمقل اهلل ُ ٓ :
إُمر ذم
يزال هذا
ُ

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
()2
ٍ
ىمريش ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من .

ٍ
ًم٘مريش ذم هذا اًمِم٠من،
اًمٜم٤مس شم ٌَ ٌع
وىم٤مل أبق هريرة ىم٤مل رؾمقل اهلل :
ُ
()3
ِ
ِ
ًمٙم٤مومرهؿ .
ويم٤مومرهؿ شمٌ ٌع
عمًٚمٛمٝمؿ،
ُمًٚمٛم ُٝمؿ شم ٌَ ٌع
ُ
اًمقضمف اًمث٤مين :أن يمت٥م آقمت٘م٤مد ذيمرت أن إئٛم٦م ُمـ ىمريش؛ ومٝمل قم٘مٞمدة
جمٛم ٌع قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ظمال ًوم٤م ًمٌٕمض أهؾ اًمٌدقم٦م.
َ
سم٘مل
ىم٤مل طمرب اًمٙمرُم٤مين وهق حيٙمل قم٘مٞمدة اًمًٚمػ :واخلالوم٦م ذم ىمريش ُم٤م َ
ٍ
يٜم٤مزقم ُٝمؿ ومٞمٝم٤م ،وٓ خيرج قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ
ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن
ُمـ اًمٜم٤مس اصمٜم٤منً ،مٞمس
َ
ي٘مر ًمٖمػمهؿ هب٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م
ّ

()4

.

ٍ
ىمريش إمم أن يٜمزل قمٞمًك اسمـ ُمريؿ
وىم٤مل اًمؼمهب٤مري :واخلالوم٦م ذم
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)6633
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)6631
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6456وُمًٚمؿ (.)1616
( )4يمت٤مب اًمًٜم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم طمرب (رىمؿ.)36 :
( )6ذح اًمًٜم٦م (رىمؿ.)33 :

()5

.
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يمتٌقا ذم همػم آقمت٘م٤مد أمجٕمقا قمغم هذا
اًمنمط ،ومل خي٤مًمػ ومٞمف إٓ أهؾ اًمٌدع ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ه١مٓء:
 -1اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،ىم٤مل :هذه إطم٤مدي٨م  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم هذا اًمٌ٤مب -
طمج ٌ٦م أن اخلالوم٦م ًم٘مريش ،وهق ُمذه٥م يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ومج٤مقمتٝمؿ ،وهبذا اطمت٩م أبق
سمٙمر وقمٛمر قمغم إنّم٤مر يقم اًمً٘مٞمٗم٦م ،ومٚمؿ يدومٕمف أطمدٌ قمٜمف ،وىمد قمده٤م اًمٜم٤مس ذم
ُمً٤مئؾ اإلمج٤مع؟؛ إذ مل ي١م َصمر قمـ ٍ
أطمد ُمـ اًمًٚمػ ومٞمٝم٤م ظمالفً ،
ىمقٓ وٓ ً
قمٛمال؛
ُ
ىمرٟمً٤م سمٕمد ٍ
وُمـ واوم٘مف ُمـ
ىمرن إٓ ذًمؽ ،وإٟمٙم٤مر ُم٤م قمداه ،وٓ
اقمتٌ٤مر سم٘مقل اًمٜمٔم٤مم َ
َ
اخلقارج وأهؾ اًمٌدع :إهن٤م شمّمح ذم همػم ىمريش ،وٓ سمًخ٤موم٦م رضار سمـ قمٛمرو ذم
ِ
ظمٚمٕمف إذا
ىمقًمف :إن همػم اًم٘مرر ُمـ اًمٜمٌط وهمػمهؿ ي٘مدم قمغم اًم٘مررِ ،هلَقان
وضم٥م ذًمؽ؛ إذ ًمٞمً٧م ًمف قمِمػمة متٜمٕمف ،وهذا يمٚمف ُهزء ُمـ اًم٘مقل وخم٤مًمٗم ٌ٦م ح٤م قمٚمٞمف
اًمًٚمػ ومج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم

()1

.

 -3اًمٜمقوي ،ىم٤مل :هذه إطم٤مدي٨م وأؿمٌ٤مهٝم٤م ٌ
دًمٞمؾ فم٤مهر أن اخلالوم٦م خمتّم٦م
ٍ
ٕطمد ُمـ همػمهؿ ،وقمغم هذا اٟمٕم٘مدَ اإلمج٤مع ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م؛
سم٘مريش ٓ جيقز َقم٘مدُ ه٤م
ٍ
سمخالف ُمـ همػمهؿ ومٝمق
ظم٤مًمػ ومٞمف ُمـ أهؾ اًمٌدع أو قمر َض
وُمـ
َ
ومٙمذًمؽ سمٕمدهؿَ ،
ومٛمـ سمٕمدهؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م
ٌ
حمجقج سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم َ

()2

.

 -6وأىمر اسمـ طمجر اإلمج٤مع ،وم٘م٤مل سمٕمد أن َ
ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمـ اًم٘م٤ميض ،وذيمر ُم٤م

ي ِ
ٟم٘مْمف :ومٞمحتٛمؾ أن ي٘م٤مل ًمٕمؾ اإلمج٤مع اٟمٕم٘مدَ سمٕمد قمٛمر قمغم اؿمؽماط أن
قه ُؿ َ
ُ
يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م ىمرؿم ًّٞم٤م أو شمٖمػم اضمتٝم٤م ُد قمٛمر ذم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ.
( )1إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (.)314/5
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)333/13
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وأُم٤م ُم٤م اطمت٩م سمف ُمـ مل يٕملم اخلالوم٦م ذم ىمريش ُمـ شم٠مُمػم قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م
وزيد سمـ طم٤مرصم٦م وأؾم٤مُم٦م وهمػمهؿ ذم احلروب ومٚمٞمس ُمـ اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم رء
سمؾ ومٞمف أنف جيقز ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اؾمتٜم٤مسم٦م همػم اًم٘مرر ذم طمٞم٤مشمف واهلل أقمٚمؿ

()1

.

اإلمج٤مع ذم
 -4اعمٜم٤موي ،ىم٤مل :ومال يّمح قم٘مد اخلالوم٦م ًمٖمػمهؿ ،وقمٚمٞمف اٟمٕم٘مد
ُ
ظم٤مًمػ ومٞمف
وُمـ
زُمـ اًمّمح٤مسم٦م و َُمـ سمٕمدهؿ؛ وهق
َ
طمٙمؿ ُمًتٛمر إمم آظمر اًمدٟمٞم٤مَ ،
ٌ
حمجقج سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م
ُمـ أهؾ اًمٌدع ومٝمق
ٌ

()2

.

اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمرد قمغم ىمقهلؿ :إن اًمٜمّمقص ذيمرت اًم٘مرؿمٞم٦م ُمـ سم٤مب
اإلظمٌ٤مر وأنف ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اؿمؽماط اًم٘مرؿمٞم٦م ذم اًمقٓي٦م ُمـ أوضمف:
ظم٤مًمػ هذا ،وُمثٚمف ٓ ي٘م٤مل:
اًمقضمف إول :أن اًمٜمّمقص فم٤مهرة ذم شمققمد َُمـ
َ
إٟمف ُمـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر؛ وهق ىمقل اًمٜمٌل  :مل يٜم٤مزقمٝمؿ ومٞمف أطمدٌ إٓ يمٌ ُٝمؿ اهلل ذم
اًمٜم٤مر

()3

.

إظمٌ٤مرا ،وم٤معمرا ُد سمف اًمٓمٚم٥م يم٘مقًمف
اًمٜمّمقص ذيمرشمف
اًمقضمف اًمث٤مينً :مق ىمدّ ر أن
َ
ً
شمٕم٤ممم﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [اًمٌ٘مرة]366 :؛ ومٝمذا ظمؼم ُيراد سمف
اًمٓمٚم٥م ،يمام هق ُم٘مرر ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف.
واًمًٚمػ ٓ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اؿمؽماط اًم٘مرؿمٞم٦م ذم اًمقٓي٦م قم٘مٞمد ٌة ؾمٚمٗمٞم٦م،
ُ
()4

ُجيٛمٕمقن قمغم سم٤مـمؾ يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ .
( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)115/16
( )3ومٞمض اًم٘مدير ()463/5
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )4شم٘مدم (ص.)113 :
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واإلمج٤مع طمج٦م وٓ يٙمقن إٓ طم ًّ٘م٤م
إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ،
اًمقضمف اًمراسمع :أن هذا
ُ
ُ
()1

وُم٤م ؾمقاه سم٤مـمؾ  -وشم٘مدم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مقم٤مت . -
جىبيه:
هذا اًمنمط يً٘مط عمـ صمٌ٧م طمٙمٛم ُف واؾمت٘مر سم٤مًمٖمٚمٌ٦م سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ
()2
ِ
يمر اإلمج٤مقم٤مت .
أهؾ اًمًٜم٦م ،وىمد شم٘مدم ذ ُ
الشبهت الثالثت عششة:
أنف ٓ يِمؽمط أن يٙمقن احل٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من ُمـ ىمريش .
واقم ُتٛمد ذم ذًمؽ قمغم أُمقر:
ُمٕمٚمقُم٤م سملم
إُمر إول :أن اؿمؽماط اًم٘مرؿمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م مل يٙمـ ُمٕمرو ًوم٤م ،وٓ
ً
اًمّمح٤مسم٦مً ،مذا ٟم٤مزع ومٞمٝم٤م إنّم٤مر ذم طم٤مدصم٦م اًمً٘مٞمٗم٦م وـمٚمٌقه٤م وهؿ ًمٞمًقا ُمـ
وأجْم٤م مل حيت٩م قمٚمٞمٝمؿ أبق سمٙمر وقمٛمر سم٤مٕدًم٦م ذم أن إُمر ذم ىمريش.
ىمريشً ،
إُمر اًمث٤مين :أنف ٓ إمج٤مع قمغم ذط اًم٘مرؿمٞم٦م ًمذا ؿمٙمؽ ذم هذا احل٤مومظ اسمـ
اؾمتخالف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م،
طمجر؛ ح٤م ُروي قمـ قمٛمر أنف أراد
َ
وأجْم٤م يدل قمغم هذا ُ
ومٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اخل٤مرضملم ذم ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م وم٘مد اؾمتِمٙمؾ
ً
()3

وظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم ومٞمٝم٤م اسم َـ إؿمٕم٨م ومل يٙمـ ُمـ
اسمـ يمثػم يمٞمػ سم٤ميع وم٘مٝم٤م ُء اًمٕمراق
ُ
ٍ
ىمريش سمؾ ُمـ يمٜمدة؟ وومٞمٝمؿ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ويمثػم ُمـ ىمريش!
( )1شم٘مدم (ص.)111 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
( )6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)66/5
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إُمر اًمث٤مًم٨م :أن اًمٜمّمقص اًمقاردة أؿمٌف سم٤مٕظمٌ٤مر ُمٜمٝم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم ،وهذا ُم٤م
()1

ومٝمٛم ُف إنّم٤مر ،وىمد روى اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧مً :مق يم٤من زيدٌ طم ًّٞم٤م
ٓؾمتخٚمٗمف رؾمقل اهلل

 ،وزيد سمـ طم٤مرصم٦م مل يٙمـ ُمـ ىمريش ،وىمد روى أمحد

()2

ضمٕمٚم٧م هذا إُمر
ُمـ ـمريؼ أيب راومع أن قمٛمر ىم٤ملً :مق أدريمٜمل أطمدُ رضمٚملم صمؿ
ُ
ًمف ًمقصم٘م٧م سمف :ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م وأبق قمٌٞمدة سمـ اجلراح  ،ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر:
إؾمٜم٤مده صحٞمح ورواه أمحد

()3

ُمـ ـمريؼ ذيح سمـ قمٌٞمد وراؿمد سمـ ؾمٕمد

اؾمتخٚمٗم٧م ُمٕم٤م َذ سمـ
أضمكم وىمد شمقذم أبق قمٌٞمدة
ُ
وهمػممه٤م أن قمٛمر ىم٤مل :وم٢من أدر َيمٜمل َ
ضمٌؾ  ،ىم٤مل احل٤مومظ :رضم٤مًمف صم٘م٤مت

()4

ـها .

وهق ُمرؾمؾ إٓ أنف قمـ مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم ذم اًمِم٤مم ومٞمت٘مقى سمٓمرىمف.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
إمج٤مع قمغم هذا اًمنمطً ،مٙمـ ىمد دًم٧م إدًم٦م قمغم
اًمقضمف إولً :مق ىمدّ ر أنف ٓ
َ
ُ
يِمؽمط ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ واقمت٘م٤مده أن يٙمقن ُجمٛم ًٕم٤م قمٚمٞمف ،وم٢من احلج٦م ذم
ذًمؽ ،وٓ
إُمر ذم
صمٌ٧م رواي ً٦م ودراي ً٦م؛ ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إن هذا
اًمدًمٞمؾ إذا َ
َ
()5
ٍ
ىمريش ٓ ُيٕم٤مدّيؿ أطمدٌ  ،إٓ يمٌف اهلل قمغم وضمٝمفُ ،م٤م أىم٤مُمقا اًمديـ .

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)416/1
( )3أظمرضمف أمحد (.)33/1
(ُ )6مًٜمد أمحد (.)16/1
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)115/16
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
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ٍ
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :ىم٤مل رؾمقل اهلل ُ ٓ :
ىمريش ُم٤م
إُمر ذم
يزال هذا
ُ
سم٘مل ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من
َ

()1

.

اًمٜم٤مس شم ٌَ ٌع ًم٘مريش ذم هذا اًمِم٠من،
وىم٤مل أبق هريرة :ىم٤مل رؾمقل اهلل :
ُ
ويم٤مومرهؿ شمٌ ٌع ًمٙم٤مومرهؿ
ُمًٚمٛمٝمؿ شمٌ ٌع عمًٚمٛمٝمؿ،
ُ

()2

.

اًمقضمف اًمث٤مين :أن اقمت٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م ذم ىمريش دون همػمهؿ ُم٘مر ٌر ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد
جمٛم ٌع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ظمال ًوم٤م ًمٌٕمض أهؾ
أُمر قم َ٘مدي َ
قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،ومٝمق ٌ
()3

اًمٌدقم٦م .يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .
مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم همػم
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :طمٙمك اإلمج٤مع قمغم هذا اعمٕمت٘مد ٌ
يمت٥م آقمت٘م٤مد.
 -1اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ىم٤مل

 :هذه إطم٤مدي٨م  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم هذا

اًمٌ٤مب  -طمج٦م أن اخلالوم٦م ًم٘مريش ،وهق ُمذه٥م يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ومج٤مقمتٝمؿ ،وهبذا
اطمت٩م أبق سمٙمر وقمٛمر قمغم إنّم٤مر يقم اًمً٘مٞمٗم٦م ،ومٚمؿ يدومٕمف أطمدٌ قمٜمف ،وىمد قمده٤م
اًمٜم٤مس ذم ُمً٤مئؾ اإلمج٤مع؟؛ إذ مل ي١م َصمر قمـ ٍ
أطمد ُمـ اًمًٚمػ ومٞمٝم٤م ظمالفً ،
ىمقٓ وٓ
ُ
ً
اقمتٌ٤مر سم٘مقل اًمٜمٔم٤مم وُمـ وا َوم٘مف
قمٛمال ىمر ًٟم٤م سمٕمد ىمرن إٓ ذًمؽ ،وإٟمٙم٤مر ُم٤م قمداه ،وٓ
َ
ُمـ اخلقارج وأهؾ اًمٌدع :إهن٤م شمّمح ذم همػم ىمريش.
وذيمر أؿمٞم٤مء صمؿ ىم٤مل :وهذا يمٚمف هزء ُمـ اًم٘مقل وخم٤مًمٗم ٌ٦م ح٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ
َ
()4
ومج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم .
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )6شم٘مدم (ص.)111 :
( )4إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (.)314/5
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 :هذه إطم٤مدي٨م وأؿمٌ٤مهٝم٤م ٌ
دًمٞمؾ فم٤مهر أن اخلالوم٦م

اإلمج٤مع ذم زُمـ
خمتّم٦م سم٘مريش ٓ جيقز قم٘مدُ ه٤م ٕطمد ُمـ همػمهؿ؛ وقمغم هذا اٟمٕم٘مدَ
ُ
ٍ
سمخالف ُمـ
ظم٤مًمػ ومٞمف ُمـ أهؾ اًمٌدع أو قمر َض
اًمّمح٤مسم٦م ومٙمذًمؽ سمٕمدهؿ ،و َُمـ
َ
()1
ومٛمـ سمٕمدهؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م .
همػمهؿ ومٝمق
ٌ
حمجقج سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم َ
 -6أىمر اسمـ طمجر اإلمج٤مع وم٘م٤مل سمٕمد أن ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض،
وذيمر ُم٤م ِ
ٟم٘مْم ُف :ومٞمحتٛمؾ أن ي٘م٤مل ًمٕمؾ اإلمج٤مع اٟمٕم٘مدَ سمٕمد قمٛمر قمغم اؿمؽماط
يقه ُؿ َ
أن يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م ىمرؿم ًّٞم٤م أو شمٖمػم اضمتٝم٤م ُد قمٛمر ذم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ.
وأُم٤م ُم٤م اطمت٩م سمف ُمـ مل يٕملم اخلالوم٦م ذم ىمريش ُمـ شم٠مُمػم قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م
وزيد سمـ طم٤مرصم٦م وأؾم٤مُم٦م وهمػمهؿ ذم احلروب ومٚمٞمس ُمـ اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم رء
سمؾ ومٞمف أنف جيقز ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اؾمتٜم٤مسم ُ٦م همػم اًم٘مرر ذم طمٞم٤مشمف واهلل أقمٚمؿ
 -4اعمٜم٤موي ىم٤مل

:

()2

.

ومال يّمح قم٘مدُ اخلالوم٦م ًمٖمػمهؿ؛ وقمٚمٞمف اٟمٕم٘مد

وُمـ
ُ
اإلمج٤مع ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م و َُمـ سمٕمدهؿ ،وهق طمٙمؿ ُمًتٛمر إمم آظمر اًمدٟمٞم٤مَ ،
حمجقج سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م
ظم٤مًمػ ومٞمف ُمـ أهؾ اًمٌدع ومٝمق
َ
ٌ

()3

.

وما ركش اعتر ً
اطا على هزا إلاحماع فهى كالخالي:
اؾمتخالف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وؾم٤ممل
آقمؽماض إول :ىمّم٦م قمٛمر ذم أنف أراد
َ
ُمقمم أيب طمذيٗم٦م؛ وهؿ ًمٞمًقا ُمـ ىمريش.
وىمد اؾمتدل قمٚمٞمف سمروايتلم قمـ قمٛمر
( )1ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)333/13
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)115/16
( )6ومٞمض اًم٘مدير (.)463/5

:
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()1

أدريمٜمل أطمدُ رضم َٚملم ،صمؿ
اًمرواي٦م إومم :أظمرج أمحد أن قمٛمر ىم٤ملً :مق َ
ًمقصم٘م٧م سمف :ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ،وأبق قمٌٞمدة سمـ اجلراح .
ضمٕمٚم٧م هذا إُمر إًمٞمف
ُ
ُ
وهذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح؛ ٕن ذم اإلؾمٜم٤مد قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من؛ وٕمٗمف اسمـ
ؾمٕمد واإلُم٤مم أمحد واسمـ ُمٕملم واًمرازي٤من واجلقزضم٤مين واًمٜمً٤مئل واسمـ ظمزيٛم٦م
()2

واسمـ قمدي واًمدار ىمٓمٜمل وهمػمهؿ ؛ ًمذا ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػ .
()3
ِ
ذيمره هلذه اًمرواي٦م :هذا
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم ُمًٜمد اًمٗم٤مروق قمٜمد
اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمًٜمـ ،ومل خيرضمقه ،وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من ًمف همرائ٥م
وإومرادات .
رف أن ىمقل أمحد ؿم٤ميمر ذم صخري٩م اعمًٜمد :إؾمٜم٤مده
إذا قمرف ُم٤م شم٘مدم ذيمر ُه ُقم َ
صحٞمح

()4

()5

 ،ومٞمف ٟمٔمر ح٤م شم٘مدم ُمـ سمٞم٤من طم٤مل قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من .

صمؿ ًمق ىمدّ ر أن رواي٦م قمكم سمـ ضمدقم٤من صحٞمح٦م وم٢مهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمألطم٤مدي٨م إظمرى
وًمإلمج٤مع؛ م٤م جيٕم ُٚم ٝم٤م ُمـ اًمْمٕمٞمػ اًمذي أظمٓم٠م ومٞمف اسمـ ضمدقم٤من؛ ٕنف ًمق ىمٞمؾ سمث٘م٦م
( )1أظمرضمف أمحد (.)33/1
( )3اٟمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)634 -633/1
( )6ص.663 :
( )4صخري٩م اعمًٜمد (.)333/1
( )6وهذا يدل قمغم شمً٤مهؾ أمحد ؿم٤ميمر ذم اًمتّمحٞمح.
وىمد سملم شمً٤مه َٚمف ذم اًمتّمحٞمح اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز وم٘م٤ملُ :مـ شم٠مُمؾ طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م
ٍ
سمٕمض اًمْمٕمٗم٤مء؛
ْمح ًمف ُمٜمٝم٤م شمً٤مه ُٚمف ذم اًمتّمحٞمح
ًمٙمثػم ُمـ إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ومٞمٝم٤م ُ
أمحد ؿم٤ميمر اشم َ
يم٤مسمـ هلٞمٕم٦م وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وأُمث٤مهلام ،واهلل يٖمٗمر ًمف ويِمٙمر ًمف ؾمٕمٞمف ،ويتج٤موز ًمف قمام
زل سمف ىمٚمٛم ُف أو أظمٓم٠م ومٞمف اضمتٝم٤مد ُه إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م  .جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز (.)366/35
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قمكم سمـ زيد ومال سمد أن قمٜمده أوه٤م ًُم٤م ضمٕم َٚم ْ٧م مج ًٕم٤م ُمـ إئٛم٦م يتٙمٚمٛمقن ومٞمف؛ ومٞمٙمقن
هذا ُمـ أوه٤مُمف.
وأظمػما ىمد َ
وىم٧م
محؾ اسمـ ىمتٞمٌ٦م شمقًمٞم٦م ؾم٤ممل قمغم شمقًمٞم٦م إُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمّمالة َ
ً
()1

ذيمر ُم٤م يدل قمغم هذا اًمتقضمٞمف .
اًمِمقرى إمم أن خيت٤مروا ظمٚمٞمٗم٦م .وىمد َ
اؾمتخٚمٗم٧م
اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقل قمٛمر :وم٢من أدريمٜمل أضمكم وىمد شمقذم أبق قمٌٞمدة
ُ
ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

()2

.

ٕمؽمض سمفٕ ،نف ٓ يّمح ،وىمقل احل٤مومظ :سمًٜمد
هذا إثر م٤م ٓ يّمح أن ُي َ
صحٞمح٤م قمٜمده ًمٌلم ذًمؽ ،وح٤م
رضم٤مًمف صم٘م٤مت ٓ يٕمٜمل أنف صحٞمح ،وم٢مٟمف ًمق يم٤من
ً
()3

ايمتٗمك سم٘مقًمف( :رضم٤مًمف صم٘م٤مت)  ،أُم٤م ىمقًمف :وهق ُمرؾمؾ إٓ أنف قمـ مج٤مقم٦م ُمـ
قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم ذم اًمِم٤مم ومٞمت٘مقى سمٓمرىمف  ،ومٞم٘م٤مل :إن أيمثر هذه اعمراؾمٞمؾ ُمـ

( )1شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م (ص.)363 :
( )3أظمرضمف أمحد (.)356/1
( )6ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (ص :)44 :إٟمف ىمد شمٌلم زم
يمثػما ُم٤م يٙمقن ذم اًمًٜمد اًمذي ىمٞمؾ ومٞمف (رضم٤مًمف صم٘م٤مت) ُمـ هق جمٝمقل
سم٤مًمتتٌع وآؾمت٘مراء أنف ً

اًمٕملم أو اًمٕمداًم٦مً ،مٞمس سمث٘م٦م إٓ قمٜمد سمٕمض اعمتً٤مهٚملم ذم اًمتقصمٞمؼ يم٤مسمـ طمٌ٤من واحل٤ميمؿ وهمػممه٤م .
ً
ُمرؾمال ُمـ رواي٦م قمدة ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،وه١مٓء اًمت٤مسمٕمقن ؿم٤مُمٞمقن ُمثؾ راؿمد سمـ
وهذا إثر ضم٤مء
ؾمٕمد وذيح سمـ قمٌٞمد :أظمرضمف أمحد ( ،)356/1وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م :أظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ
( ،)1361واسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف ( ،)446/6وضم٤مء ُمـ همػم ُمرؾمؾ اًمت٤مسمٕملم واًمِم٤مُمٞملمُ ،مثؾ
صم٤مسم٧م سمـ احلج٤مج :أظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ( ،)1366وهذا ُمـ اجلزيرة يمام ىم٤مًمف أبق داود ذم
ؾم١مآت أضمري ،وُمثؾ أيب اًمٕمجٗم٤مء اًمًٚمٛمل اًمٌٍمي :أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد
واعمث٤مين (ً ،)416/6مٙمـ ومٞمف وٕمػ ،ىم٤مل اًمٌخ٤مري :ومٞمف ٟمٔمر .
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ُمراؾمٞمؾ اًمِم٤مُمٞملم إٓ اصمٜملم ،وأطمدمه٤م ومٞمف وٕمػ ،أُم٤م أظمر ُمـ أوؾم٤مط اًمت٤مسمٕملم
ٓ ُمـ يمٌ٤مرهؿ.
سمٕمْم٤م؛ ٕن أيمثره٤م ُمـ ُمرؾمؾ اًمِم٤مُمٞملم؛
سمٕمْمٝم٤م ً
وهذه اعمراؾمٞمؾ ٓ ي٘مقي ُ
ٍ
واطمد وٕمٞمػ ،صمؿ هذا اعمرؾمؾ
ومٛمخرضمٝم٤م واطمد ،ومٞمحتٛمؾ أظمذ يمٚمٝمؿ قمـ رضمؾ
ُ
واإلمج٤مع ىمٓمٕمل
خم٤مًمػ ح٤م هق أىمقى ُمٜمف ،وهل إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م ُمع اإلمج٤مع،
ٌ
ُ
خي٤مًمػ ُم٤م هق
سمٕمْم٤م أن ٓ
َ
سمٕمْمف ً
اًمدًٓم٦م؛ ًمذًمؽ ُمـ وقاسمط اعمرؾمؾ طمتك ي٘مقي ُ
أىمقى .وهذا ي٘م٤مل ذم إطم٤مدي٨م اعمتّمٚم٦م ومٙمٞمػ ذم اعمرؾمؾ ومٝمق ُمـ سم٤مب أومم،
ذيمر هذا ،وُمـ ذًمؽ أنف
وح٤م ذح ُ
اسمـ رضم٥م يمال َم اًمِم٤مومٕمل ذم شم٘مقي٦م اعمرؾمؾ َ
وفم٤مهر يمالم أمحد أن اعمرؾمؾ قمٜمده ُمـ ٟمقع اًمْمٕمٞمػً ،مٙمٜمف ي٠مظمذ سم٤محلدي٨م
ىم٤مل:
ُ
إذا يم٤من ومٞمف وٕمػُ ،م٤م مل جيكء قمـ اًمٜمٌل أو قمـ أصح٤مسمف ظمال ُومف .
ىم٤مل إثرم :يم٤من أبق قمٌد اهلل رسمام يم٤من احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  ،وذم إؾمٜم٤مده
أثٌ٧م ُمٜمفُ ،مثؾ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م،
رء ،ومٞم٠مظمذ سمف إذا مل جيكء ظمال ُومف َ
وإسمراهٞمؿ اهلجري ،ورسمام أظمذ سم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ إذا مل جيكء ظمالومف

()1

.

آقمؽماض اًمث٤مين :ذيمر أن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧مً :مق يم٤من زيدٌ طم ًّٞم٤م ٓؾمتخٚمٗم ُف رؾمقل
اهلل

.
()2

وإثر أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمقوٕملم  ،ويمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اًمٌٝمل قمـ
وأنٙمر ؾمامقمف ُمـ
شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء ذم صم٘م٦م اًمٌٝمل وؾمامقمف ُمـ قم٤مئِم٦م،
قم٤مئِم٦م ،وىمد
َ
َ
()3
قم٤مئِم٦م قمٌدُ اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وأمحدُ سمـ طمٜمٌؾ ،وأثٌتف اًمٌخ٤مري .
( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (.)666/1
(.)416/1( ،)653/5( )3
( )6اٟمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)53/5واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (.)65/6
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أُم٤م صم٘متف وم٘مد ذيمر أبق طم٤مشمؿ أنف ٓ ُحيت٩م سمف وأنف ُمْمٓمرب ،ووصم٘مف اسمـ ؾمٕمد.
وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ُمـ أصم٤مر وم٢مٟمف ٓ ي٘مقى قمغم خم٤مًمٗم٦م إطم٤مدي٨م إصح وطمدَ ه٤م؛
يمٞمػ وىمد اٟمْمؿ هل٤م اإلمج٤مقم٤مت؟! .ومٌٝمذا يتٌلم وٕم ُٗمف وؿمذو ُذه.
آقمؽماض اًمث٤مًم٨م :اؾمتِمٙم٤مل اسمـ يمثػم:
اؾمتِمٙمؾ اسمـ يمثػم ومٕمٚمٝمؿ وقمده زًم٦م؛ م٤م يدل قمغم أنف ُم٘مر سمنمط اًم٘مرؿمٞم٦م
واًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م ُمـ ه١مٓء اًمذيـ سم٤ميٕمقه سم٤مإلُم٤مرة ،وًمٞمس ُمـ ىمريش
وم٘م٤مل:
ُ
اضمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م يقم اًمً٘مٞمٗم٦م قمغم أن اإلُم٤مرة ٓ
وإٟمام هق يمٜمدي ُمـ اًمٞمٛمـ ،وىمد
َ
شمٙمقن إٓ ذم ىمريش ،واطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمديؼ سم٤محلدي٨م ذم ذًمؽ ،طمتك إن إنّم٤مر
ؾم٠مخقا أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ أُمػم ُمع أُمػم اعمٝم٤مضمريـ ،وم٠مبك اًمّمديؼ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ،صمؿ ُمع
رضب ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة  -اًمذي دقم٤م إمم ذًمؽ ً
أوٓ ،صمؿ رضمع قمٜمف  -يمام
هذا يمٚمف
َ
ىمررٟم٤م ذًمؽ ومٞمام شم٘مدم ،ومٙمٞمػ يٕمٛمدون إمم ظمٚمٞمٗم٦م ىمد سمقيع ًمف سم٤مإلُم٤مرة قمغم اعمًٚمٛملم
ٍ
ًمرضمؾ يمٜمدي سمٞمٕم ً٦م مل يتٗمؼ
ُمـ ؾمٜملم ،ومٞمٕمزًمقٟمف وهق ُمـ صٚمٞمٌ٦م ىمريش ،ويٌ٤ميٕمقن
قمٚمٞمٝم٤م ُ
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد؟ وهلذا ح٤م يم٤مٟم٧م هذه زًم٦م وومٚمت ً٦م ٟمِم٠م سمًٌٌٝم٤م ذ يمثػم َ
هٚمؽ
ظمٚمؼ يمثػم ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن
ومٞمف ٌ

()1

.

وىمد ي٘م٤مل :إن ُمٌ٤ميٕمتٝمؿ ًمف قمغم إُم٤مرة اًم٘مت٤مل ٓ قمغم اإلُم٤مرة ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،مٞمتٗمؼ
ومٕمٚمٝمؿ ُمع اإلمج٤مع ،وٓ خيٓم ُ٠م ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه اعمً٠مخ٦م.
الاعتراض الشابع:
ُ
اؿمؽماط اإلُم٤مُم٦م ذم ىمريش؛ سمدًٓم٦م أهنؿ ذم ؾم٘مٞمٗم٦م
اًم٘مقل سم٠منف مل يٙمـ ُمٕمرو ًوم٤م

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)666/13
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سمٜمل ؾم٤مقمدة ،وقمٜمد اظمتالومٝمؿ ذم شمقزم إنّم٤مر أو اعمٝم٤مضمريـ ،مل يذيمروا هذه إطم٤مدي٨م،
ومدل قمغم أهن٤م همػم ُمٕمرووم٦م قمٜمدهؿ.
والجىاب على هزا مً وحهين:
ٌ
اؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م
اًمقضمف إول :إن أب٤م سمٙمر اؾمتدل سم٠مهنؿ إُمراء ،وهذا
اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ،وًمٞمس ذ ًـم٤م أن يذيمر أبق سمٙمر ٟمص ٟمًٌتف ًمرؾمقل اهلل  ،ومٌٛمجرد
ِ
ذيمر ذًمؽ قمغم وضمف آؾمتدٓل وذم حمؾ اًمٜمزاع ٌ
دًمٞمؾ قمغم أنف يًتدل سمحدي٨م قمـ
رؾمقل اهلل .
وهذا ُم٤م ومٝمٛم ُف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ح٤م ىم٤مل :هذه إطم٤مدي٨م  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م رم
هذا اًمٌ٤مب  -طمج٦م أن اخلالوم٦م ًم٘مريش ،وهق ُمذه٥م يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ومج٤مقمتٝمؿ.
وهبذا اطمت٩م أبق سمٙمر وقمٛمر قمغم إنّم٤مر يقم اًمً٘مٞمٗم٦م ،ومٚمؿ يدومٕمف أطمد قمٜمف

()1

.

وىم٤مل اسمـ اجلقزي :رسمام فمـ فم٤من سم٤مٕنّم٤مر أهنؿ ؿمٙمقا ذم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر؛
ضمروا ذم هذا قمغم قم٤مدة اًمٕمرب :وهل أن ٓ يًقد اًم٘مٌٞمٚم٦م إٓ
وًمٞمس يمذًمؽ ،إٟمام َ

ٌ
رضمؾ ُمٜمٝم٤م ،ومل يٕمٚمٛمقا أن طمٙمؿ اإلؾمالم قمغم ظمالف ذًمؽ ،ومٚمام صمٌ٧م قمٜمدهؿ أن
اًمٜمٌل

ىم٤مل :اخلالوم٦م ذم ىمريش

()2

أذقمٜمقا ًمف وسم٤ميٕمقه
َ

()3

.

ً
حمتٛمال ،وم٢من إطم٤مدي٨م اًمٍمحي٦م
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ًمق يم٤من ُم٤م ذيمر ُه ُمـ اقمؽماض
واإلمج٤مقم٤مت ٓ شمرد هبذه إومٝم٤مم اعمحتٛمٚم٦م ،وم٢من اعمٜمٓمقق اًمٍميح ي٘مدم قمغم اعمٜمٓمقق
ً
حمتٛمال ومٝمق أومم أن ي٘مدم قمٚمٞمف اعمٜمٓمقق اًمٍميح.
اعمحتٛمؾ ،ومٙمٞمػ إذا يم٤من ُمٗمٝمق ًُم٤م
( )1إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (.)314/5
( )3أظمرضمف أمحد (.)166/4
( )6يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم (.)11/1
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الاعتراض الخامض:
أن اًمٜمّمقص اعمذيمقرة ذم أن اًمقٓي٦م ًم٘مريش أؿم ٌَ ُف سم٤مٕظمٌ٤مر ُمٜمٝم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم،
وأن هذا ُم٤م ومٝمٛمف إنّم٤مر.
هزا الاعتراض مً العجائب ألوحه:
اًمقضمف إول :أن أخٗم٤مظ احلدي٨م ٓ تتٛمؾ إٓ إطمٙم٤مم واًمٓمٚم٥م يم٘مقًمف :
()1
ِ
وضمٝمف ُم٤م أىم٤مُمقا اًمديـ .
إن هذا إُمر ذم ىمريشُ ٓ ،يٕم٤مدّيؿ أطمدٌ إٓ يمٌف اهلل قمغم
ومٝمؿ إنّم٤مر ًمٞمس َ
أومم ُمـ اجلزم سم٠منف ىمد
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اجلزم سم٠من هذا ُ
شم٠مويؾ ٓ ٟمٕمٚمٛمف  -هذا شمٜمز ًٓ  -وإٓ وم٤مًمت٠مويؾ اًمذي ُذيمِ َر ٌ
ٌ
سم٤مـمؾ
ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ أو هلؿ
َ
سم٤معمرة ح٤م شم٘مدم ذم اًمقضمف إول.
ٍ
سمت٠مويؾ ظمٓم٠م ،صمؿ رضمٕمقا سمدًٓم٦م إمج٤مع
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أهنؿ ضمٝمٚمقه أو شم٠موًمقه
أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمد.
جىبيه:
َ
أطم٤مدي٨م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ،وًمق يم٤من قمٌدً ا طمٌِم ًّٞم٤م
سمٕمد هذا ىمد ئمـ أن
أضم٤مب قمغم هذا
شمٕم٤مرض ُم٤م شم٘مدم ذيمر ُه ُمـ أنف ٓ شمّمح اإلُم٤مُم٦م إٓ ًم٘مريش ،وىمد
ُ
َ
()2

اسمـ رضم٥م وم٘م٤مل :ووٓي٦م اًمٕمٌٞمد قمٚمٞمٝمؿ ،وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أنس قمـ
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا ،وإن اؾمتُٕمٛمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٌدٌ طمٌٌم ،يم٠م ّن رأؾمف
اًمٜمٌل  ،ىم٤مل:
َ
زسمٞمٌ ٌ٦م .
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )3شم٘مدم صخرجيف (ص.)56 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
()1

ىم٤مل :إن ظمٚمٞمكم

123

أوص٤مين ْ
أن

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر
أؾمٛمع و ُأـمٞمع ،وًمق يم٤من قمٌدً ا طمٌِم ًّٞم٤م جمد َع إـمراف  .وإطم٤مدي٨م ذم اعمٕمٜمك
َ
يمثػمة ضمدًّ ا.
سم٘مل ذم اًمٜم٤مس اصمٜم٤من
إُمر ذم ىمريش ُم٤م َ
وٓ ُيٜم٤مذم هذا ىمقًمف  ٓ :يز ُال هذا ُ
ّ٤مس شمٌ ٌع ًم٘مريش
وىمقًمف :اًمٜم ُ

()3

()2

،

.

وىمقًمف :إئٛم٦م ُمـ ىمريش

()4

؛ ٕن وٓي٦م اًمٕمٌٞمد ىمد شمٙمقن ُمـ ضمٝم٦م إُم٤م ٍم
()5

قمـ اًمٜمٌل
ىمرر ،ويِمٝمدُ ًمذًمؽ ُم٤م َظمر َضمف احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م قمكم
أبراره٤م ،وومج ُ٤مره٤م أُمراء ومج ِ
ِ
طمؼ،
أبراره٤م أُمرا ُء
٤مره٤م ،وًمٙمؾ ّ
إئٛم٦م ُمـ ىمريش ُ
ىم٤مل:

طمؼ طم ّ٘مف ،وإ ْن أُمرت قمٚمٞمٙمؿ ٌ
ىمريش قمٌدً ا طمٌِمٞمًّ٤م جمد ًقم٤م ،وم٤مؾمٛم َٕمقا ًمف
ومآتقا يمؾ ذي ّ
وأـمٞمٕمقا وإؾمٜم٤مده ضمٞمد ،وًمٙمٜمف روي قمـ قمكم ُمقىمق ًوم٤م ،وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :هق أؿمٌف.
ِ
ِ
رضب اعمثؾ ْ
وىمد ىمٞمؾّ :
وإن مل يّمح
وضمف
إن اًمٕمٌد احلٌٌم إٟمام ذيمر قمغم
()7( )6

يمٛمٗمح ِ
ص َىمٓم٤مة
وىمق ُقمف ،يمام ىم٤ملَُ :مـ سمٜمك ُمًجدً ا وًمق
َ

( )1رىمؿ (.)546
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)113 :
( )4أظمرضمف أمحد (ُ )135/6مـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ

.

(.)66/4( )6
( )5أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف (ُ )166مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمف
( )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)115/3

.

.
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صمٌ٧م احلٙمؿ ًمف
وىمد ي٘م٤مل إن هذا ذم طم٤مل اًمتٖمٚم٥م؛ وم٢مذا شمٖمٚم٥م احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ َ
()1

سمام أنف ُمًٚمؿ ،وٓ ُيٜم َٔمر ًمٌ٘مٞم٦م اًمنموط  -يمام شم٘مدم . -
ُ
وذط اًمقٓي٦م احلري٦م؟
وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين :وم٢من ىمٚم٧م :يمٞمػ يٙمقن اًمٕمٌدُ واًم ًٞم٤م
سمٕمض إئٛم٦م أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٌالد سمِمقيمتف
ىمٚم٧م :سم٠من يقًمٞمف ُ

()2

.

الشبهت الشابعت عششة:
روي قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ُم٤م يدل قمغم أنف يِمؽمط ًمٚمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ،ىم٤مل
حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل ،وم٢مذا مل حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل ومال
ًمٚمح٤ميمؿ أن
َ
َ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 :قمغم اإلُم٤مم أن حيٙمؿ سمام أنزل اهلل ،وأن ي١مدي إُم٤مٟم٦م،

وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ومحؼ قمغم اًمٜم٤مس أن يًٛمٕمقا ًمف ويٓمٞمٕمقا وجيٞمٌقه إذا دقم٤م

()3

.

وكشف هزه الشبهت:
إن هذا إثر ٓ يّمح؛ وم٢من ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد مل يًٛمع ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م،
()4

يمام ىم٤مًمف أبق زرقم٦م .

ٍ
عمٜمٓمقىم٤مت يمثػمة ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ُمٕم٤مرو٤م
صمؿ ًمق صح إثرً ،مٙم٤من ُمٗمٝمقُمف
ً

ٌ
ُ
حمٛمقل قمغم
وم٤معمٜمٓمقق ُم٘مدم قمغم اعمٗمٝمقم؛ وهق
ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اًمٕم٤ميص،
()5

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،يمام أوم٤مده اسمـ سمٓم٤مل .
( (1شم٘مدم (ص.)56 :
( )3ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)15/6واٟمٔمر قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)336/6
( )6اٟمٔمر :اًمًٜم٦م ًمٚمخالل ( ،)135/1واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)416/5
( )4ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ (ص.)363 :
( )6ذح اًمٌخ٤مري (.)316/6
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الشبهت الخامصت عششة:
أنف يِمؽمط ًمٚمح٤ميمؿ اًمذي ُيًٛمع و ُيٓم٤مع ًمف أن يٙمقن قم٤م ًح٤م ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:
أن إُمراء ذ ُـمٝمؿ أن يٙمقٟمقا آُمريـ سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ ،ويمذًمؽ يم٤من أُمرا ُء
ٍ
دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ .ومٚمق أُمروا سمام ٓ ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ َطم ُر َُم ْ٧م
رؾمقل اهلل  ،وطمٞمٜمئذ ُ
ـم٤مقمتٝمؿ

()1

.

وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
َ
يِمؽمط ذ ًـم٤م ومٞمٚمزُم ُف اًمدًمٞمؾ.
وُمـ أراد أن
 -1إٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم هذا اًمنمطَ ،
 -3أن ُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ قمٜمد اًمتٖمٚم٥م
يدل قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ وًمق مل يٙمـ قم٤م ًح٤م.
 -6أن يمالم اًم٘مرـمٌل ومٞمام ي٠مُمر سمف احل٤ميمؿ ومٞمِمؽمط أن يٙمقن سمٛم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ
 ؾمقاء يم٤من قم٤م ًح٤م أو ُم٘مٚمدً ا  -طمتك ٓ ي٠مُمر احل٤ميمؿ سمام خي٤مًمػ ذع اهلل م٤م طمرُمفاهلل؛ ًمذا يمال ُم اًم٘مرـمٌل ذم اح٠مُمقر ٟمٗمًف ٓ ذم إُمػم واحل٤ميمؿ ،وم٘م٤مل :إن إُمراء
وأُمر سمام
ذ ُـمٝمؿ أن يٙمقٟمقا آُمريـ سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ ؛ ًمذا ًمق ىمدر أن
احل٤ميمؿ قم٤مملَ ،
َ
ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م.
خي٤مًمػ اًمٕمٚمؿ سم٠من أُمر سمٛمحر ٍم ومال
ُ
َ
الشبهت الصادشت عششة:
أنف ٓ ـم٤مقم٦م عمـ قمَم اهلل؛ واؾمتدًمقا سمام أظمرج أمحد أن ُمٕم٤موي٦م يمت٥م إمم
قمكم اًمِم٤مم وأهٚمف ،ومٚمام ضم٤مء قمٌ٤مدة إمم
قمثامن :إن قمٌ٤مدة اسمـ اًمّم٤مُم٧م ىمد أومًد ّ
ٌ
رضم٤مل يٕمرومقٟمٙمؿ
أُمقر ُيمؿ سمٕمدي
قمثامن ىم٤مل ًمف :ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل :إٟمف َؾم َٞمكم َ
( )1اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)66/4
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ُم٤م شمٜمٙمرون ،ويٜمٙمرو َن قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م شمٕمرومقن ،ومال ـم٤مقم َ٦م عمـ قمَم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم،
ومال شمٕم َتٚمقا سمرسم ُٙمؿ

()1

.

وكشف شبهت الاشخذالل بهزا الحذًث مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن احلدي٨م وٕمٞمػ؛ ٕن ذم اإلؾمٜم٤مد إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش وهق
وٕمٞمػ ذم روايتف قمـ همػم أهؾ اًمِم٤مم اًمذيـ هؿ أهؾ سمٚمده ،يمام سملم ذًمؽ حيٞمك سمـ
ُمٕملم وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وهذا احلدي٨م ُمٜمٝم٤م.
وأجْم٤م ذم
وم٢مٟمف يرويف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمٞمثؿ وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م،
ً
اإلؾمٜم٤مد إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ روم٤مقم٦م قمـ أبٞمف.
وإؾمامقمٞمؾ وأبقه جمٝمقٓن ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل ،وم٢مؾمامقمٞمؾ وصم٘مف اسمـ طمٌ٤من وأبقه وصم٘مف
اًمٕمجكم؛ ومه٤م ُمتً٤مهالن ذم شمقصمٞمؼ اًمت٤مسمٕملم .ومٌٝمذا يٙمقن احلدي٨م وٕمٞم ًٗم٤م ،وىمد
()2

وٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م .
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمتقاشمرة ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ  -وىمد
()3

شم٘مدم ذيمره٤م . -

( )1أظمرضمف أمحد (.)636/6
( )3رىمؿ ( ،)1666أُم٤م طمدي٨م :ؾمٞمٚمٞمٙمؿ أُمراء سمٕمدي يٕمرومقٟمٙمؿ ُم٤م شمٜمٙمرون ،ويٜمٙمرون
ومٛمـ َ
أدرك ذًمؽ ُمٜمٙمؿ ومال ـم٤مقم٦م عمـ قمَم اهلل وم٘مد صححف اإلُم٤مم إًمٌ٤مين
قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م شمٕمرومقنَ ،
ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( ،)653واعمراد سم٤محلدي٨م ٓ ـم٤مقم٦م ذم اعمٕمّمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م دون همػمه٤م؛
وأجْم٤م ٕضمؾ إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم.
سمٕمْم٤مً ،
سمٕمْمٝم٤م ً
ًمألدًم٦م إظمرى ،واًمنميٕم ُ٦م يٗمن ُ
( )6شم٘مدم (ص.)61 :
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()1

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وُمٕمت٘مدهؿ  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف .-
جىبيه:
()2

ىمد روى اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م طمدي٨م قمٌ٤مدة سمٚمٗمظ آظمر ىمري٥م:
ؾمتٙمقن قمٚمٞمٙمؿ أُمراء ي٠مُمروٟمٙمؿ سمام شمٕمرومقن ،ويٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٜمٙمرون ،ومٚمٞمس
ٕوئلؽ قمٚمٞمٙمؿ ـم٤مقم٦م قمغم أنف ٓ ـم٤مقم٦م عمـ قمَم اهلل.
وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ومٞمف أيمثر ُمـ قمٚم٦م؛ ومٗمٞمف ضمٝم٤مًم٦م إقمِمك سمـ قمٌد اًمرمحـ
ٕمتؼم ،ىم٤مل اهلٞمتٛمل :مل أقمرومف
اسمـ ُمٙمٛمؾ؛ مل يقصم٘مف ُُم َ

()3

.

وومٞمف أزهر سمـ قمٌد اهلل اًمراوي قمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
ىم٤مل اسمـ طمجر :يروي قمـ قمثامن وقمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م .روى قمٜمف إقمِمك
اسمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٙمٛمؾ .ىم٤مل أبق طم٤مشمؿ ٓ :أدري ُمـ هق .وذيمره اسمـ ِطمٌ٤من ذم
(اًمث٘م٤مت)

()4

 ،ومٝمق هبذا جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل ،ومٞمٙمقن احلدي٨م وٕمٞم ًٗم٤م.

( )1شم٘مدم (ص.)65 :
( )3أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)635/1
( )6جمٛمع اًمزوائد (.)331/6
(ً )4مً٤من اعمٞمزان (.)643/1
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طبهات يف طريقة تولي احلكه
الشبهت الصابعت عششة:
أن اًمتقزم سم٤مًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر ٓ شمثٌ٧م سمف اًمقٓي٦م  ،ح٤م يكم:
وضمقر ،واًمنميٕم٦م ٓ شم٘مر اًمٔمٚمؿ واجلقر .ومٕمغم ذًمؽ ٓ
إُمر إول :أنف فمٚمؿ َ
شم٘مر شمقزم احلٙمؿ سمٓمريؼ اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م.
٥م اًمٓمروم٤من
إُمر اًمث٤مين :أن اإلُم٤مُم٦م قم٘مدٌ سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم ،وذم اًمٕم٘مد يٓم٤م ًَم ُ
سم٤مًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق يمؾ ـمرف ،وم٢مذا أظمؾ أطمدهؿ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف َ
سمٓمؾ اًمٕم٘مد.
وحىاب هزه الشبهت بجىاب ألامشًٍ:
أُم٤م ضمقاب إُمر إول ومٛمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول :أن ـمري٘م٦م اًمتقزم سم٤مًمٖمٚمٌ٦م دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م ،وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م،
()1

()2

وذع؛ واًمنميٕم٦م ٓ شم٠ميت سم٤مًمٔمٚمؿ
وإمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ  -يمام شم٘مدم  -ومٝمل دي ٌـ
ٌ
( )1اإلمج٤مع سمٕمد ظمالف طمج٦م وإمج٤مع ،وم٢من إدًم٦م سمٞمٜم٧م أن اإلمج٤مع طمج٦م ،ومل شمِمؽمط أٓ
ُيً ٌَؼ سمخالف ،واًم٘مقل سم٠منف ًمٞمس طمج٦م مل أره ُمٜمًق ًسم٤م ٕطمد ُمـ اًمٕمٚمامء إوًملم إٓ رواي٦م قمـ
فم٤مهر
ٟمًٌٝم٤م إًمٞمف أبق يٕمغم ذم يمت٤مسمف اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ( ،)1136/4وضمٕمٚمٝم٤م
َ
اإلُم٤مم أمحد َ
ىمقًمف ُمًتٜمٌ ًٓم٤م ذًمؽ ُمـ يمال ٍم ٕمحد ،ومل يٜمًٌف ًمٖمػمه ُمـ إئٛم٦م.
وُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ٓ يًٚمؿ سمف؛ وىمد ظم٤مًمٗمف أبق اخلٓم٤مب ذم اًمتٛمٝمٞمد ( ،)351/6واسمـ ىمداُم٦م ذم
اًمروو٦م ( )436/1مل يت٤مسمٕم٤مه قمغم ذًمؽ ومل يٜمًٌ٤مه ٕمحد.

ِ
واًمذي ئمٝمر  -واهلل أقمٚمؿ  -أن اًم٘مقل سم٠منف ًمٞمس طمج٦م ٌ
ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف
ىمقل حمدث قمغم

اًمًٚمػ إوًمقن.
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
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واجلقراًمٖم٤مًم٥م ،ويقوح ذًمؽ اًمقضمف اًمث٤مين.
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف وإن يم٤من ذم إىمرار احلٙمؿ سم٤مًم ـٖمٚمٌ٦م واًمً ـ ـٞمػ فمٚمؿ وضم ـقر
ىم٤مئؿ قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م،
وُمٗمًدةً ،مٙمـ سمف ُشمد َوم ُع ُمٗمًدة أيمؼم؛ وديـ اهلل ٌ
ودرء اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،وذًمؽ أن ُمٗمًدة اًمٗمقى وذه٤مب إُمـ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء
أقمٔمؿ ُمـ ُمٗمًدة فمٚم ٍؿ ي٠ميت ُمـ ضمٝم٦م احل٤ميمؿ ،وُمـ طمقًمف ومحً٥م؛ ذم ُم٘م٤مسمؾ ٍ
فمٚمؿ
ُ
ي٠ميت ُمـ اًمِمٕمقب يمٚمٝمؿ ،ومٞم٠ميمؾ اًم٘مقي اًمْمٕمٞمػ ،واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ وهٙمذا ...وشم٘مدم
()1

ذيمر هذا .
أُم٤م ضمقاب إُمر اًمث٤مين ومًٞم٠ميت  -إن ؿم٤مء اهلل  -قمٜمد سمٞم٤من أن قم٘مد اًمقٓي٦م ٓ
()2

يٌٓمؾ إذا أظمؾ احل٤ميمؿ سمح٘مقق اعمحٙمقُملم .
الشبهت الثامىت عششة:
يمالُم٤م ذم قمدم صح٦م
أن اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م ٓ يرى اًمٌٞمٕم٦م عمتٖمٚم٥م؛ ٕن ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ً
()3

اعمٙمره  -وٓ يثٌ٧م قمٜمف ،يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل .
سمٞمٕم٦م َ
ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :أن اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م يرى صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م وًمق مل َير صح٦م سمٞمٕم٦م

اعمٙمره  -شمٜمز ًٓ  -وإٓ مل يّمح.

ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل :وُم٤م ىمرره هق ُ
أصؾ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ :ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ حيٞمك:
سم٤ميع اسم ُـ قمٛمر
اًمٌٞمٕم٦م ُمٙمروه٦م؟ ىم٤مل ،ٓ :ىمٞمؾ ًمف :وم٢من يم٤مٟمقا أئٛم٦م َضمقر؟ وم٘م٤مل :ىمد َ
( )1شم٘مدم (ص.)36 :
( )3ؾمٞم٠ميت (ص .)145
( )6ؾمٞم٠ميت قمدم صح٦م ٟمًٌ٦م هذا اًم٘مقل ح٤مًمؽ (ص.)311 :
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ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وسم٤مًمًٞمػ أظمذ اعمٚمؽ  ،أظمؼمين سمذًمؽ ٌ
ُم٤مًمؽ قمٜمف أنف يمت٥م
ظمػم
إًمٞمف وأُمر ًمف سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ،ىم٤مل حيٞمك :واًمٌٞمٕم٦م ٌ
()1
ُمـ اًمٗمرىم٦م .
وي١ميد ذًمؽ أنف أىمر ٕيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر واعمٝمدي سم٤مخلالوم٦م ،ويم٤من يًٛمل ًّ
يمال
ُمٜمٝمام أُمػم اعم١مُمٜملم.
ىم٤مل اًمذهٌل :وىم٤مل ُمقؾمك سمـ داود :ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمً٤م ي٘مقل :ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أبق
ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م ،وم٘م٤مل :ي٤م ُم٤مًمؽ! يم ُث َر َؿمٞمٌؽ! ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ي٤م أُمػم
أت٧م قمٚمٞمف اًمًٜمقن ،يم ُثر َؿمٞمٌف ،ىم٤ملُ :م٤م زم أراك شمٕمتٛمد قمغم ىمقل اسمـ قمٛمر
اعم١مُمٜملمُ ،مـ ْ
وم٤مطمت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس،
آظمر ُمـ سم٘مل قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
َ
ُمـ سملم اًمّمح٤مسم٦م؟ ىمٚم٧م :يم٤من َ
ومً٠مخقه ،ومتٛمًٙمقا سم٘مقًمف

()2

أجْم٤م.
 ،وٟمٕم٧م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اعمٝمدي سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ً

ىم٤مل اًمذهٌل :ىمدم اعمٝمدي اعمديٜم٦م ،ومٌٕم٨م إمم ُم٤مًمؽ ،وم٠مت٤مه ،وم٘م٤مل هل٤مرون
وُمقؾمك :اؾمٛمٕم٤م ُمٜمف .ومٌٕم٨م إًمٞمف ،ومٚمؿ ُجيٌٝمام ،وم٠مقم َٚمام اعمٝمدي ،ومٙمٚمٛمف ،وم٘م٤مل :ي٤م
َ
صدق ُم٤مًمؽ ،صػما إًمٞمف
أُمػم اعم١مُمٜملم! اًمٕمٚمؿ ُي١مشمك أهٚمف .وم٘م٤مل:

()3

.

اًمقضمف اًمث٤مين :أن اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م ًمق يم٤من يرى قمدم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ًمٌلم
هذا أئٛم٦م اًمًٜم٦م ،وم٢مهنؿ ىمد طمٙمقا إمج٤مقم٤مت قمغم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م وصمٌقت احلٙمؿ
ًمف يمام شم٘مدم ٟم٘مؾ ذًمؽ.

( )1آقمتّم٤مم (.)66/6
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)113/6
( )6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)56/6
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إذا شم٘مرر هذا ومالسمد أن يقضمف يمال ُم ُم٤مًمؽ ذم قمدم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمٙمره قمغم همػم
وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ،وهذا يتْمح سمام ي٠ميت  -إن ؿم٤مء اهلل .-
إمج٤مقم٤م قمغم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م َُمـ طمٙمك
ً
يم٤مسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين واسمـ سمٓم٤مل ،ومٚمق يم٤من ُم٤مًمؽ خم٤مًم ًٗم٤م ًمٌٞمٜمقا ذًمؽ.
إصمٌ٤مت سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م ُمع قمدم صح٦م
اًمقضمف اًمراسمع :أن يمؾ صقرة يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م
ُ
ٙمره يّمح أن ُحيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمالم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم قمدم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمٙمره
سمٞمٕم٦م اعم ُ َ
 ًمق صمٌ٧م قمٜمف  ،-ومٚمق أن ُمديٜم ً٦م سملم دوًمتلم ،وىمد اؾمت٘مر احلٙمؿ ًمٙمؾ طم٤ميمؿ ذمه٤مشملم اًمدوًمتلم ،وم٢من إًمزام أطمد هذيـ احل٤ميمٛملم أطمدَ أومراد هذه اعمديٜم٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م
ِ
وهل ًمٞمً٧م ت٧م طم ِ
جيتٛمع إصمٌ٤مت أن اإلُم٤مم
وىمٝمره شمٙمقن سمٞمٕم٦م ُمٙمره ،ومٌٝمذا
ٙمٛمف
ُ
ُ
ُم٤مًمٙمً٤م ي٘مقل سمٌٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م ُمع قمدم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمٙمره.
ُمث٤مل ُمـ إُمثٚم٦م ،وىمد شمقضمد أُمثٚم٦م أظمرى ُمثؾ أن يٜمت٘مؾ ٌ
وهذا ٌ
رضمؾ إمم دوًم٦م
طم٤ميم ٍؿ آظمر ًمٓمٚم٥م ٍ
ٚمزُم ُف هذا احل٤ميمؿ و ُي ِ
رزق أو همػم ذًمؽ ،وم ُٞم ِ
ٙمر ُهف قمغم أن يٌ٤ميٕمف،
وذم ُقمٜم٘مف سمٞمٕم ٌ٦م ًمٚمح٤ميمؿ إول ومٛمثؾ هذا ٓ شمّمح سمٞمٕمتف ًمف ٕهن٤م سمٞمٕم٦م ُُمٙمره.
الشبهت الخاشعت عششة:
أن اًمّمح٤مسم٦م ُجمٛمٕمقن قمغم قمدم صح٦م اًمقٓي٦م ًمٚمٛمتٖمٚم٥م ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ
قت
سم٠من أب٤م سمٙمر ىم٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م :أتروقن سمٛمـ اؾمتخٚمػ قمٚمٞمٙمؿ؟ وم٢مين واهلل ُم٤م أ َخ ُ
اؾمتخٚمٗم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وم٤مؾمٛمٕمقا
ُمـ ضمٝمد اًمرأي ،وٓ وًمٞم٧م ذا ىمراسم٦م ،وإين
ُ
ًمف وأـمٞمٕمقا .ىم٤مًمقا :ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م .وذم رواي٦م :أتٌ٤ميٕمقن عمـ ذم هذا اًمٙمت٤مب؟
وم٘م٤مًمقاٟ :مٕمؿ .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :ىمد قمٚمٛمٜم٤م سمف .وم٠مىمروا سمذًمؽ مجٞم ًٕم٤م وروقا سمف وسم٤ميٕمقا.
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والجىاب على هزه الشبهت مً أوحه:
()1

()2

اًمقضمف إول :أن إثر وٕمٞمػ ،وم٘مد أظمرضمف اخلالل  ،واسمـ ضمرير ُ ،مـ
()3

ـمريؼ أيب اًمًٗمر قمـ أيب سمٙمر ،ومل شمثٌ٧م روايتف قمٜمف ،سمؾ ذيمر اسمـ ُمٕملم أنف مل
يًٛمع قمٚم ًّٞم٤م ،وم٠مبق سمٙمر ُمـ سم٤مب أومم.
أُم٤م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد أظمرضمٝم٤م اسمـ ؾمٕمد ُمـ ـمري٘ملم وٕمٞمٗملم  ٓ -ي٘مقي
سمٕمْم٤م ًمِمدة اًمْمٕمػ :أُم٤م اًمٓمريؼ إومم ومٗمٞمٝم٤م اًمقاىمدي  -وهق ُمؽموك
سمٕمْمٝمام ً
ُ
يمام ىم٤مًمف اًمٌخ٤مري  -وومٞمٝم٤م أبق سمٙمر سمـ أيب ؾمؼمة  -وهق يْمع احلدي٨م يمام ىم٤مًمف اسمـ
قمدي .-
أُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ قمٚم٦م  -وهق قمدم ؾمامع قمٌد اهلل اًمٌٝمل ُمـ
أيب سمٙمر ٕ -نف مل يًٛمع ُمـ قم٤مئِم٦م يمام ىم٤مًمف أمحد  -صمؿ إن ذم اًمٌٝمل وٕم ًٗم٤م طمتك ىم٤مل
()4

()5

اخلالف
أبق طم٤مشمؿ ُمْمٓمرب احلدي٨م وذم إثر قمٚمؾ أظمرى  -ومٙمٞمػ ُيٜمٗمك
ُ
سملم اًمّمح٤مسم٦م اقمتام ًدا قمغم ٍ
أثر وٕمٞمػ صمؿ شمُؽمك أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم
شمّمحٞمح وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م؟!
اًمقضمف اًمث٤مين ٓ :دًٓم٦م ذم هذا إثر ً -مق صح ٕ -ن يمالم أيب سمٙمر قمـ طم٤مل
اًمقٓي٦م سم٤مٓظمتٞم٤مر ،وىمد شم٘مدم أن ًمٚمقٓي٦م ـمر ًىم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٖمٚمٌ٦م ،ومام دل قمغم آظمتٞم٤مر ٓ
( )1اًمًٜم٦م ًمٚمخالل (.)315/1
( )3شم٤مريخ اًمٓمؼمي (.)436/6
( )6شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ( )156/3سمرواي٦م اًمدّ وري.
( )4اٟمٔمر ُم٤م شم٘مدم (ص.)133 :
(ُ )6مٜمٝم٤م أين مل أضمد شمرمج٦م ًمٕمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٜمًٌ٦م.
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سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض،
يٜمٗمل ُم٤م دل قمغم اًمٖمٚمٌ٦م،
ي َب ُ
ُ
واًمقاضم٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مٕدًم٦م يمٚمٝم٤م وأٓ ُي َ

وم٘مد صحح٧م اًمنميٕم٦م اًمقٓي٦م سم٤مٓظمتٞم٤مر  -وهق إصؾ ،وصحح٧م اًمقٓي٦م سم٤مًمتٖمٚم٥م،
()1

يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ إدًم٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م  -يمام شم٘مدم .-
اًمقضمف اًمث٤مًم٨مً :مٞمس ذم يمالم أيب سمٙمر هذا قمدم صح٦م اًمقٓي٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م إٓ
سم٤مًمرو٤م طمتك يًتٗم٤مد ُمٜمف قمدم صح٦م وٓي٦م اعمتقزم سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ،وهم٤مي٦م ُم٤م ذم هذا
إثر ً -مق صح  -أنف ـمٚم٥م رو٤مهؿ ِ
ومٗمٕم ُٚمف هلذه اًمٓمري٘م٦م ٓ يٛمٜمع همػمه٤م.
ُ
َ
اًمقضمف اًمراسمع :إٟمف ًمق صح قمـ أيب سمٙمر ،وم٢من طمٙم٤مي٦م ٟمٗمل اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م
()2

هتقر واؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمٕم٘مقل ،وذًمؽ أن اسمـ قمٛمر صحح وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م  -يمام شم٘مدم ،-
ُ
آؾمتدٓل سمف دراي ً٦م  :-إن ذم صح٦م وٓي٦م
وم٠مىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ً -مق صح إثر رواي ً٦م وصح
َ
ٛمٕمقن قمغم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م.
اعمتٖمٚم٥م ىمقًملم ًمٚمّمح٤مسم٦مُ ،مع أنف شم٘مدم أن اًمٕمٚمامء ُجم
الشبهت العششون:
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم قمدم صح٦م اًمٌٞمع وًمق يم٤من ً
ىمٚمٞمال ُمع
أن وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ٓ شمّمح ً
يّمح اًمٌٞمع وًمق ً
ىمٚمٞمال ُمع قمدم اًمؽمايض وم٤مًمٌٞمٕم ُ٦م سم٤مًمقٓي٦م
قمدم اًمؽمايض؛ وم٢مٟمف إذا مل
ّ
أومم أٓ شمّمح.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه جالجت:
اًمقضمف إول :إن اًمنميٕم٦م صحح٧م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع ،سمؾ
()1

ظم٤مًمػ ومٝمق ُمٌتدع و٤مل  -يمام شم٘مدم  -ومٝمذا ُم٘مدم قمغم
أمجع أهؾ اًمًٜم٦م أن َُمـ
َ
َ
ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد.
( )1شم٘مدم (ص.)56 :
( )3شم٘مدم (ص.)55 :
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ٍ
ُ
وإصؾ سم٘م٤مء اًمٕمٛمقم
سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م،
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا اًمٙمالم ذم اًمٕم٘مقد
ِ
قمٛمقُمف ُم٤م مل ِير ْد خمّمص ،وىمد ور َد اعمخّمص ذم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م  -يمام
قمغم
()1
ؾمٌؼ إيرا ُد إدًم٦م واإلمج٤مع .-
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن در َء اعمٗمًدة اًمٙمؼمى سم٤مًمّمٖمرى هق قملمُ اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح،
وهذا اًمذي ُمـ أضمٚمف صحح٧م اًمنميٕم ُ٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م ُمع قمدم وضمقد اًمرو٤م؛
سمخالف اًمٌٞمع واًمنماء وًمق ذم رء يًػم.
الشبهت الحادًت والعششون:
إذا يم٤من اهلل

إضمٌ٤مر ُهؿ وٓ
يرض
اًمذي
أوضم٥م ـم٤مقمتف قمغم اًمٕمٌ٤مد مل َ
َ
َ

إيمراه ُٝمؿ قمغم ـم٤مقمتف؛ طمتك ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]365 :ومٙمٞمػ
َ
ُيتّمق ُر ضمقاز قم٘مد اإلُم٤مُم٦م  -اًمتل شم٘متيض اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم  -دون رو٤م إُم٦م،
ِ
قم٘مده صمؿ اًمتزاُمٝم٤م سمٛم٘متْم٤مه ت٧م اإليمراه؟!
وإيمراهٝم٤م قمغم
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
واًم٘مٞم٤مس إذا
اًمقضمف إول :أن هم٤مي٦م هذا آؾمتدٓل أنف اؾمتدٓل سم٤مًم٘مٞم٤مس،
ُ
ىمٞم٤مؾم٤م وم٤مؾمدً ا.
َ
ظم٤مًمػ اًمٜمص ص٤مر ً
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اًمٕمٚمامء خمتٚمٗمقن ذم شمقضمٞمف هذه أي٦م ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾،
وم٘مٞمؾ :إهن٤م ظم٤مص٦م سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب ٕنف جيقز ُ
أظمذ اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾

( )1شم٘مدم (ص.)56 :
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[اًمتقسم٦م ،]35 :دون سم٘مٞم٦م اًمٙمٗم٤مر ،وم٢مهنؿ ي٘م٤مشمٚمقن قمغم اإلؾمالم ،وىمٞمؾ :إهن٤م ُمٜمًقظم٦م،
ُ
اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ومًدَ اًمٗمرع.
إصؾ
وم٢مذا ومًد
ُ
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه :وىمد ذه٥م ـم٤مئٗم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء ،أن هذه حمٛمقًم ٌ٦م
قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب ،وُمـ دظمؾ ذم ديٜمٝمؿ ىمٌؾ اًمٜمًخ واًمتٌديؾ إذا سمذًمقا اجلزي٦م،
وىم٤مل آظمرون :سمؾ هل ُمٜمًقظم٦م سمآج٦م اًم٘مت٤مل ،وأنف جي٥م أن ُيدقمك مجٞمع إُمؿ إمم
اًمدظمقل ذم اًمديـ احلٜمٞمػِ ،
ديـ اإلؾمالمْ ،
وم٢من أبك أطمدٌ ُمٜمٝمؿ اًمدظمقل ومٞمف ،ومل
يٜم َ٘مدْ ًمف أو يٌذل اجلزي٦م ،ىمقشمؾ طمتك ي٘متؾ ،وهذا ُمٕمٜمك اإليمراه ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
﴿ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [اًمٗمتح.]15 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ﴾ [اًمتحريؿ.]5 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡ﴾ [اًمتقسم٦م.]136 :
ج٥م رسم َؽ ُمـ ىمق ٍم ي٘م٤مدون إمم ِ
اجلٜم٦م ذم اًمًالؾمؾ
ُ
وذم اًمّمحٞمحَ « :قم ِ َ

()1

يٕمٜمل

إؾم٤مرى اًمذيـ ُي٘مدَ ُم هبؿ سمال ُد اإلؾمالم ذم اًمقصم٤مئؼ وإهمالل واًم٘مٞمقد وإيمٌ٤مل،

صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُيًٚمٛمقن ،وشمّم ُٚمح أقمامهلؿ وهائرهؿ ومٞمٙمقٟمقن ُمـ أهؾ اجلٜم٦مش.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨مُ :م٘مت٣م اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح أن وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م شمّمح ٕن اًمديـ
ىم٤مئؿ قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ،ودرء اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م.
ٌ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )6313مـ طمدي٨م أيب هريرة

.
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الشبهت الثاهيت والعششون:
أن آٟمتخ٤مسم٤مت اًمؼمح٤مٟمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م ـمري٘م ٌ٦م ذقمٞم٦م؛ ومٝمل ُمٌٜمٞم٦م قمغم
آظمتٞم٤مر
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن آٟمتخ٤مسم٤مت ًمٞمً٧م ُمـ آظمتٞم٤مر اًمنمقمل؛ ٕن آظمتٞم٤مر
اًمنمقمل يرضمع إمم اظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ٓ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مسٌ ،
وومرق سمٞمٜمٝمام يمام شم٘مدم.
وإيمثر
اًمقضمف اًمث٤مين :أن آٟمتخ٤مسم٤مت ىم٤مئٛم٦م اسمتدا ًء واٟمتٝم٤م ًء قمغم إيمثري٦م،
ُ
خم٤مًمٗمقن ًمٚمحؼ يمام سملم ذًمؽ اًم٘مرآن﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ﴾ [إنٕم٤مم.]115 :
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن احل٤ميمؿ ؾمٞمح٤مول إرو٤م َء اًمِمٕم٥م؛ ًمٞمًتٛمروا ذم اٟمتخ٤مسمف
واظمتٞم٤مره ،ومٌذًمؽ يتٜم٤مزل قمـ ذع اهللٕ ،ضمؾ اًمِمٕم٥م.
ذع
ذع اهلل َ
ت٧م اظمتٞم٤مر اًمِمٕم٥م ،ومٞمٙمقن ُ
اًمقضمف اًمراسمع :أن احل٤ميمؿ ؾمٞمجٕمؾ َ
همػم إًمزاُمل ،وم٘مد يقاوم٘مقن قمٚمٞمف وىمد يٕم٤مروقن ..إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد.
اهلل َ
جىبيه:
طم٤مول سمٕمْمٝمؿ اًمتدًمٞمس سم٤مٓؾمتدٓل سمٗمٕمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ح٤م َ
ؾم٠مل
أهؾ اعمديٜم٦م ذم اعمٗم٤موٚم٦م سملم قمثامن وقمكم

.

ىم٤مل اعمًقر سمـ خمرُم٦م وهق حيٙمل ىمّم٦م سمٞمٕم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من

 :ومٚمام

ٟمٔمرت ذم أُمر
اضمتٛمٕمقا شمِمٝمد قمٌد اًمرمحـ ،صمؿ ىم٤مل :أُم٤م سمٕمد ،ي٤م قمكم إين ىمد
ُ
ً
ؾمٌٞمال ،وم٘م٤مل :أب٤ميٕمؽ
اًمٜم٤مس ،ومٚمؿ َأر ُهؿ يٕمدًمقن سمٕمثامن ،ومال دمٕمٚمـ قمغم ٟمٗمًؽ
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قمغم ؾمٜم٦م اهلل ورؾمقًمف ،واخلٚمٞمٗمتلم ُمـ سمٕمده ،ومٌ٤ميٕمف قمٌداًمرمحـ ،وسم٤ميٕمف اًمٜم٤مس
اعمٝم٤مضمرون وإنّم٤مر ،وأُمراء إضمٜم٤مد واعمًٚمٛمقن

()1

.

اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ إول قمٜمد اًمٙمالم قمغم شمقزم احلٙمؿ سم٤مٓظمتٞم٤مر.
وؾمٌؼ
ُ
الشبهت الثالثت والعششون:
أن ـمرق شمقزم اخلالوم٦م واًمقٓي٦م ذم اإلؾمالم ًمٞمً٧م حمّمقر ًة ذم اًمٓمري٘متلم
ُ
شمدظمؾ ذم ذًمؽ آٟمتخ٤مسم٤مت.
اًمً٤مسم٘متلم؛ اًمٕمٝمد وآظمتٞم٤مر ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،سمؾ
وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
إن ـمري٘م٦م شمقزم اخلالوم٦م وؾمٞمٚم ٌ٦م ذقمٞم٦م ،واًمذي ضم٤مء قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ه٤مشم٤من
ٍ
ُ
ـمري٘م٦م صم٤مًمث٦م همػم ه٤مشملم اًمٓمري٘متلم سمدقم ٌ٦م ح٤م شم٘مدم شم٘مرير ُه ُمـ
وم٢مطمداث
اًمٓمري٘مت٤من،
ىم٤مقمدة وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع ذم اًمقؾم٤مئؾ.
ٍ
ُ
ـمري٘م٦م صم٤مًمث٦م ح٤م ضم٤مزت ـمري٘م ُ٦م آٟمتخ٤مسم٤مت؛ ٕهن٤م ٓ ت٘مؼ
إطمداث
صمؿ ًمق ضم٤مز
()2

ً
قمدٓ؛ ح٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .
الشبهت الشابعت والعششون:
أن ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

وُمـ سمٕمدَ ُه أظمٓم١موا ح٤م ضمٕمٚمقا شمقًمٞم٦م احلٙمؿ
َ

سمٕمْمٝمؿ ومال ُيثٌ٧م اًمقٓي َ٦م سمٛمثؾ هذا.
سم٤مًمتقري٨م ،وىمد يٌ٤مًمغ ُ

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)51 :
( )3شم٘مدم (ص.)165 ، 55 :
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وكشف هزه الشبهت مً وحهين:
اًمقضمف إول :أن إصمٌ٤مت اًمقٓي٦م سم٤مًمتقارث ٕضمؾ ِ
ٍ
أقمٔمؿ ُمٓمٚمقب
ُمٗمًدة
درء
َ
ُ
ذ ًقم٤م ،وم٢من َ
ظم٤مل اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ًمق ضمٕمٚمٝم٤م ذم همػم سمٜمل أُمٞم٦م ُم٤م
تٛمٚمقا هذا ،وضم٤مءت ُمٜمٝمؿ ُمٗم٤مؾمدُ قمٔمٞمٛم٦م قمغم اعمًٚمٛملم .وم٤م ي١ميمد ذًمؽ أهنؿ
طمٙمؿ سمالد اعمًٚمٛملم يمٚمٝم٤م سمٕمد اٟمٗمالهت٤م ُمٜمٝمؿ ،وم٘مد اؾمؽمد وٓي َ٦م سمٜمل
اؾمؽمضمٕمقا
َ
ُ
ُمروان سمـ احلٙمؿ وقمغم إصمر هذا ؾم٘مٓم٧م وٓي٦م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم
أُمٞم٦م

.

ّ
صمؿ اىمتْم٧م
ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم شم٤مرخيف:
واًمٙمؾ يم٤مٟمقا ذم ُم٘م٤مصدهؿ قمغم طمؼّ ،
يدومع قمـ
ـمٌٞمٕم ُ٦م اعمٚمؽ آٟمٗمراد سم٤معمجد واؾمتئث٤مر اًمقاطمد سمف ،ومل يٙمـ عمٕم٤موي٦م أن
َ
ـمٌٞمٕمل ؾم٤مىمت ُف اًمٕمّمٌ ّٞم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ،واؾمتِمٕمرشمف سمٜمق أُم ّٞم٦م.
ٟمٗمًف وىمقُمف؛ ومٝمق أُمر
ّ
قصٌقا
وُمـ مل يٙمـ قمغم ـمري٘م٦م ُمٕم٤موي٦م ذم اىمتٗم٤مء ّ
احلؼ ُمـ أتٌ٤مقمٝمؿ وم٤م ْقم َّم َ
قمٚمٞمف واؾمتامشمقا دوٟمف ،وًمق محٚمٝمؿ ُمٕم٤مو ّي٦م قمغم همػم شمٚمؽ اًم ّٓمري٘م٦م وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم
آٟمٗمراد سم٤مُٕمر ًمق َىمع ذم اومؽماق اًمٙمٚمٛم٦م ا ًّمتل يم٤من َمج ُٕمٝم٤م وشم٠مخٞم ُٗمٝم٤م أهؿ قمٚمٞمف ُمـ ٍ
أُمر
يمٌػم خم٤مًمٗم٦م.
ًمٞمس وراءه ُ
وىمد يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

حمٛمد سمـ أيب
ي٘مقل إذا رأى اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ّ

سمٙمرً :مق يم٤من زم ُمـ إُمر رء ًمق ًّمٞمتف اخلالوم٦م ،وًمق أراد أن يٕمٝمد إًمٞمف ًمٗمٕمؾ ،وًمٙمٜمّف
يم٤من خيِمك ُمـ سمٜمل أُم ّٞم٦م أهؾ ّ
احلؾ واًمٕم٘مد ح٤م ذيمرٟم٤مه ،ومال ي٘مدر أن حيقل إُمر
قمٜمٝمؿ ًمئال شم٘مع اًمٗمرىم٦م.
ُ
وم٤معمٚمؽ إذا
وهذا يم ّٚمف إٟمّام محؾ قمٚمٞمف ُمٜم٤مزع اعمٚمؽ ا ًّمتل هل ُم٘مت٣م اًمٕمّمٌ ّٞم٦م،
وسوم ُف ذم ُمذاه٥م احلؼ ووضمقهف = مل يٙمـ
طمّمؾ وومروٜم٤م أن اًمقاطمد اٟمٗمرد سمف
َ
ٟمٙمػم قمٚمٞمف ،وًم٘مد اٟمٗمرد ؾمٚمٞمامن وأبقه داود صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام سمٛمٚمؽ سمٜمل
ذم ذًمؽ ٌ
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واحلؼ،
قمٚمٛم٧م ُمـ اًمٜمٌّقة
إها ئٞمؾ ح٤م اىمتْمتف ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ ُمـ آٟمٗمراد سمف ،ويم٤مٟمقا ُم٤م
ّ
َ
ويمذًمؽ َقم ِٝمدَ ُمٕم٤موي٦م إمم يزيد ظمق ًوم٤م ُمـ اومؽماق اًمٙمٚمٛم٦م سمام يم٤مٟم٧م سمٜمق أُم ّٞم٦م مل يروقا

شمًٚمٞمؿ إُمر إمم ُمـ ؾمقاهؿ .ومٚمق ىمد َقم ِٝمدَ إمم همػمه اظمتٚمٗمقا قمٚمٞمف ُمع ّ
أن فمٜمٝمؿ يم٤من

سمف ص٤محلً٤م وٓ يرشم٤مب أطمدٌ ذم ذًمؽ وٓ ُي َٔمـ سمٛمٕم٤موي٦م همػمه ،ومٚمؿ يٙمـ ًمٞمٕمٝمدَ إًمٞمف
()1
ِ
اًمٗمًؼ طم٤مؿم٤م اهلل عمٕم٤موي٦م ُمـ ذًمؽ .
وهق يٕمت٘مد ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ
أجْم٤م :وٓ يتّٝمؿ اإلُم٤مم ذم هذا إُمر ،وإن َقم ِٝمدَ إمم أبٞمف
وىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ً
ٌ
ُم٠مُمقن قمغم اًمٜمّٔمر هلؿ ذم طمٞم٤مشمف؛ وم َ٠مومم أن ٓ حيتٛمؾ ومٞمٝم٤م شمٌٕم ً٦م سمٕمد
أو اسمٜمف؛ ٕنّف
م٤مشمف؛ ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل سم٤مهت٤مُمف ذم اًمقًمد واًمقاًمد ،أو عمـ ظمّمص اًمتّٝمٛم٦م سم٤مًمقًمد دون
اًمقاًمد ،وم٢مٟمّف سمٕمٞمد قمـ اًمٔمٜمّ٦م ذم ذًمؽ يمٚمف ٓ ؾم ّٞمام إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك داقمٞم٦م شمدقمق إًمٞمف
رأؾم٤م يمام وىمع ذم قمٝمد
ُمـ إيث٤مر ُمّمٚمح٦م ،أو شمقىمع ُمٗمًدة ،ومتٜمتٗمل اًمٔمٜمّ٦م ذم ذًمؽ ً
ومٕمؾ ُمٕم٤موي٦م ُمع ِو ِ
ُمٕم٤موي٦م ٓسمٜمف يزيد ،وإن يم٤من ُ
طمج ً٦م ذم اًمٌ٤مب ،وا ًّمذي
وم٤مق اًمٜمّ٤مس ًمف ّ
دقم٤م ُمٕم٤موي٦م إليث٤مر اسمٜمف يزيد سم٤مًمٕمٝمد دون ُمـ ؾمقاه إٟمّام هق ُمراقم٤م ُة اعمّمٚمح٦م ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ ُمـ سمٜمل أُم ّٞم٦م؛
اضمتامع اًمٜمّ٤مس واشمّٗم٤مق أهقائٝمؿ سم٤مشمّٗم٤مق أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف
ٍ
وأهؾ اعم ّٚم٦م أمجعُ ،
قن ؾمقاهؿ ،وهؿ قمّم٤مسم٦م ىمريش ُ
يرو َ
وأهؾ
إذ سمٜمق أُم ّٞم٦م
يقُمئذ ٓ َ
اًمٖمٚم٥م ُمٜمٝمؿ؛ ومآثَر ُه سمذًمؽ دون همػمه مّـ َي ُٔم ّـ أنّف أومم هب٤م ،و َقم َ
دل قمـ اًمٗم٤موؾ إمم
طمرص٤م قمغم آشمّٗم٤مق واضمتامع إهقاء ا ًّمذي ؿم٠منف أهؿ قمٜمد ّ
اًمِم٤مرع.
اعمٗمْمقل
ً
وصحٌتف ُم٤مٟمٕم ٌ٦م ُمـ ؾمقى ذًمؽ،
وإن يم٤من ٓ ُي َٔمـ سمٛمٕم٤موي٦م همػم هذا ومٕمداًمت ُف ُ
اًمّمح٤مسم٦م ًمذًمؽ وؾمٙمقهتؿ قمٜمف ٌ
دًمٞمؾ قمغم اٟمتٗم٤مء اًمري٥م ومٞمف ،ومٚمٞمًقا
وطمْمقر أيم٤مسمر ّ
ُ
وم٢مهنؿ
مّـ
اًمٕمزة ذم ىمٌقل ّ
ي٠مظمذهؿ ذم ّ
احلؼ هقاد ٌة ،وًمٞمس ُمٕم٤موي٦م مّـ شم٠مظمذ ُه ّ
ُ
احلؼ؛ ّ
( )1شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون (.)361/1
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يم ّٚمٝمؿ أضمؾ ُمـ ذًمؽ وقمداًم ُتٝمؿ ُم٤مٟمٕم ٌ٦م ُمٜمف ،وومرار قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُمـ ذًمؽ إٟمّام
حمٔمقرا يمام
ُمٌ٤مطم٤م يم٤من أو
شمقرقمف ُمـ اًمدّ ظمقل ذم رء ُمـ إُمقر ً
ً
هق حمٛمقل قمغم ّ

يٌؼ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م هلذا اًمٕمٝمد ا ًّمذي اشمّٗمؼ قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ّإٓ اسمـ
هق ُمٕمروف قمٜمف ،ومل َ
اًمزسمػم؛ وٟمدور اعمخ٤مًمػ ُمٕمروف.
ّ
وىمع ُ
يتحرون احلؼ
ُمثؾ ذًمؽ ُمـ سمٕمد ُمٕم٤موي٦م ُمـ اخلٚمٗم٤مء ا ًّمذيـ يم٤مٟمقا
صمؿ إٟمّف َ
ّ
ّ
واعمٝمدي
واًمً ّٗم٤مح واعمٜمّمقر
ّ
ويٕمٛمٚمقن سمف؛ ُمثؾ قمٌد اعمٚمؽ وؾمٚمٞمامن ُمـ سمٜمل أُم ّٞم٦مّ ،
واًمرؿمٞمد ُمـ سمٜمل اًمٕم ٌّ٤مس ،وأُمث٤مهلؿ مّـ قمروم٧م قمداًمتٝمؿ وطمً ُـ رأّيؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم
ّ
إيث٤مر أبٜم٤مئٝمؿ وإظمقاهنؿ وظمروضمٝمؿ قمـ ؾمٜمـ اخلٚمٗم٤مء
واًمٜمّٔمر هلؿ ،وٓ ُيٕم٤مب قمٚمٞمٝمؿ ُ
وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم طملم مل تدث
إرسمٕم٦م ذم ذًمؽ ،ومِم٠مهنؿ همػم ؿم٠من أوئلؽ اخلٚمٗم٤مء؛ ّ
ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ ويم٤من اًمقازع ديٜم ّٞم٤م ،ومٕمٜمد ّ
يمؾ أطمد وازع ُمـ ٟمٗمًف ،ومٕمٝمدوا إمم ُمـ
يرشمْمٞمف اًمدّ يـ وم٘مط ،وآصمروه قمغم همػمه ،وويمٚمقا يمؾ ُمـ يًٛمق إمم ذًمؽ إمم وازقمف.
وأ ُّم٤م َُمـ سمٕمدَ ُهؿ ُمـ ًَمدُ ْن ُمٕم٤موي٦م ،ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمّمٌ ّٞم٦م ىمد أذ َوم ْ٧م قمغم هم٤ميتٝم٤م
واًمٕمّمٌ٤مين،
ٚمٓم٤مين
اًمً
يٜمل ىمد وٕمػ،
َ
واطمتٞم٩م إمم اًمقازع ّ
ُمـ اعمٚمؽ اًمقازع اًمدّ ّ
ّ
ّ
ومٚمق قمٝمد إمم همػم ُمـ شمرشمْمٞمف اًمٕمّمٌ ّٞم٦م ًمرد ْت ذًمؽ اًمٕمٝمد واٟمتٗمض أُمره هي ًٕم٤م،
وص٤مرت اجلامقم٦م إمم اًمٗمرىم٦م وآظمتالف

()1

.

وهٙمذا ي٘م٤مل ومٞمٛمـ سمٕمده ،ومٚمق وٓه سمٖمػم ـمري٘م٦م اإلرث ًمّم٤مرت اعمٗمًدة
أيمؼم ،واًمنميٕم٦م شمٜمٝمك قمام يم٤مٟم٧م ُمٗمًدشمف أيمؼم.

(.)353/1( )1
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اًمقضمف اًمث٤مين :أُم٤م َُمـ َ
سم٤مًمغ ومل يٕمتؼم اًمقٓي٦م صحٞمح٦م ،ومٝمق خمٓمئ ىمٓم ًٕم٤م  -ح٤م

شم٘مدم ذيمره ،وم٢من مل ي٘مٌؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمر ُه ومٞم٘م٤مل  -شمٜمز ًٓ :إن شمقزم احلٙمؿ سم٤مًمتقري٨م
ومٞمج٥م اًمًٛمع
ذقم٤م،
وٓي٦م شمٖمٚم٥م ،وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمل وٓي ٌ٦م صحٞمح٦م
ً
ُ
واًمٓم٤مقم٦م ًمألدًم٦م اعمت٘مدُم٦م ،وإلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م.
الشبهت الخامصت والعششون:
أن اًمٌٞمٕم٦م إٟمام شمٚمزم َُمـ سم٤مذه٤م دون ُمـ مل يٌ٤مذه٤م
وكشف هزه الشبهت مً وحهين:

اًمقضمف إول :إن اقمت٘م٤مد اًمٌٞمٕم٦م ِ
ٓز ٌم ذم قمٜمؼ يمؾ ُمـ سم٤ميٕمف ُ
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد،
()1

أو أظمذ احلٙمؿ سم٤مًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر يمام شم٘مدم سم٤مٕدًم٦م واإلمج٤مع .
اًمقضمف اًمث٤مينُ ٓ :يِمؽمط ًمّمح٦م اًمٌٞمٕم٦م أن يٌ٤ميع يمؾ واطمد سمٜمٗمًف ،ىم٤مل اًمِمقيم٤مين:
وًمٞمس ُمـ ذط صمٌقت اإلُم٤مُم٦م أن يٌ٤ميٕمف يمؾ َُمـ يّمٚمح ًمٚمٛمٌ٤ميٕم٦م ،وٓ ُمـ ذط
اًمٓم٤مقم٦م قمغم اًمرضمؾ أن يٙمقن ُمـ مجٚم٦م اعمٌ٤ميٕملم ،وم٢من هذا آؿمؽماط ذم إُمريـ
ُمردود سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم أوهلؿ وآظمرهؿ وؾم٤مسم٘مٝمؿ
اإلُم٤مم قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز

()2

 ،وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ ؿمٞمخٜم٤م

()3

.

وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد اسمـ قمثٞمٛملم

 :ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ً
ُمثالٟ :محـ مل ٟمٌ٤ميع

اإلُم٤مم ،ومٚمٞمس يمؾ واطمد سم٤ميٕمف.

( )1شم٘مدم (ص.)53 :
( )3اًمًٞمؾ اجلرار (.)541/1
( )6ذيط :أهداف احلٛمالت إقمالُمٞم٦م ود طمٙم٤مم قمٚمامء احلرُملم .
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طملم سم٤ميٕمقا أب٤م سمٙمر،

ومٞم٘م٤مل :هذه ؿمٌٝم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م سم٤مـمٚم٦م ،هؾ اًمّمح٤مسم٦م
ٍ
سم٤ميع طمتك اًمٕمجقز ذم سمٞمتٝم٤م ،واًمٌ٤مئع ذم ؾمقىمف؟ أبدً ا؛ اعمٌ٤ميٕم٦م
هؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ َ
ٕهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وُمتك سم٤ميٕمقا صمٌت٧م اًمقٓي٦م قمغم يمؾ أهؾ هذه اًمٌالد ؿم٤مء أم
أبك ،وٓ أفمـ أطمدً ا ُمـ اعمًٚمٛملم ،سمؾ اًمٕم٘مالء ي٘مقل إٟمف ٓسمد أن يٌ٤ميع يمؾ إٟمً٤من
قمجقزا أو ؿم ً
صٖمػما ُم٤م ..ىم٤مل أطمد هبذا
يمٌػما أو صٌ ًٞم٤م
وًمق ذم ضمحر سمٞمتف ،وًمق
ً
ً
ٞمخ٤م ً

( )1ذح ري٤مض اًمّم٤محللم (.)545/5

()1

.
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طبهات يف عقد اإلمامة
الشبهت الصادشت والعششون:
٥م اًمٓمروم٤من سم٤مًم٘مٞم٤مم
أن اإلُم٤مُم٦م قم٘مدٌ سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم ،وذم اًمٕم٘مد ُيٓم٤م ًَم ُ
سمح٘مقق يمؾ ـمرف ،وم٢مذا أظمؾ أطمدُ هؿ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف سمٓمؾ اًمٕم٘مد .وه١مٓء ومري٘م٤من؛
ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ضمٕمؾ اًمٕم٘مدَ قم٘مدَ وٓي٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ َضمٕمٚمف قم٘مدَ ويم٤مًم٦م ،ومه٤م ىمقٓن قمٜمد
احلٜم٤مسمٚم٦م ،ذيمرمه٤م أبق يٕمغم ذم يمت٤مسمف اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمديـ.

ىم٤مل اسمـ رضم٥م :اعمتٍمف شمٍم ًوم٤م قم٤مُم٤م قمغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمـ همػم وٓي٦م ٍ
أطمد
ًّ

ُمٕملم وهق اإلُم٤مم ،هؾ يٙمقن شمٍمومف قمٚمٞمٝمؿ سمٓمريؼ اًمقيم٤مًم٦م هلؿ أو سمٓمريؼ اًمقٓي٦م؟.
ذم ذًمؽ وضمٝم٤من؛ وظمر َج أُمدي روايتلم سمٜم٤مء قمغم أن ظمٓم٠مه هؾ هق قمغم قم٤مىمٚمتف
إن ضمٕمٚمٜم٤مه قمغم قم٤مىمٚمتف ومٝمق ُمتٍمف سمٜمٗمًفْ ،
أو ذم سمٞم٧م اح٤مل؛ ٕن٤م ْ
وإن ضمٕمٚمٜم٤م ُه ذم
ف سمقيم٤مًمتٝمؿ هلؿ وقمٚمٞمٝمؿ ،ومال يْمٛمـ هلؿ وٓ ُّي ِدر ظمٓم٠مه،
سمٞم٧م اح٤مل ،ومٝمق ُمتٍم ٌ
ومٞمج٥م ذم سمٞم٧م اح٤مل .واظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض ذم ظمالومف أنف ُمتٍمف سم٤مًمقيم٤مًم٦م ًمٕمٛمقُمٝمؿ.
وذيمر ذم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م روايتلم ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م سمٛمجرد اًم٘مٝمر ُمـ همػم
حيًـ أن يٙمقن ً
أجْم٤م ،ويٜمٌٜمل قمغم
أصال ًمٚمخالف ذم اًمقٓي٦م واًمقيم٤مًم٦م ً
قم٘مد ،وهذا ُ
أجْم٤م اٟمٕمزا ًُمف سم٤مًمٕمزل؛ ذ َيمر ُه أُمدي.
هذا اخلالف ً

يٕمز َل ٟمٗمًف ،وإن ىمٚمٜم٤م :هق ٍ
ويمٞمؾ = ومٚمف أن ِ
ٌ
وال = مل يٜمٕمزل
وم٢من ىمٚمٜم٤م :هق

ُ
سم٤مًمٕمزل يمام أن اًمرؾمقل ًمٞمس ًمف ُ
يٜمٕمزل سمٛمقت ُمـ سم٤مي َٕم ُف؛ ٕنف
قمزل ٟمٗمًف؛ وٓ
ٌ
ويمٞمؾ قمـ اجلٛمٞمع ٓ قمـ أهؾ اًمٌٞمٕم٦م وطمدهؿ ،وهؾ هلؿ قمز ًُمف إذا يم٤من سمً١ماًمف
ومحٙمٛم ُف طمٙمؿ ِ
قمزل ٟمٗمًف ،وإن يم٤من سمٖمػم ؾم١ماًمف مل جيز سمٖمػم ظمالف ،هذا فم٤مهر ُم٤م
ُ
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وحىاب هزه الشبهت أن ًلال:
إن ُم٤م طمّمؾ ُمـ ٟمزاع قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ذم ٟمقع اًمٕم٘مد سملم احل٤ميمؿ
واعمحٙمقم هؾ هق قم٘مد ويم٤مًم٦م أم وٓي٦م؟ ٓ يٕمتد سمف ًمًٌٌلم:
أنٗمً ُٝمؿ ِ
سمٛمثؾ
اًمًٌ٥م إول :أن هذا مل ُيٕمرف قمٜمد اًمٕمٚمامء إوًملم ،ومل ُيٚمزُمقا َ
ٌ
حمدث ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف.
هذا؛ وُمذهٌٝمؿ أؾمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطمٙمؿ .ويمؾ ىمقل ذم اًمديـ
إيرادات خم٤مًمٗم٦م إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م؛
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أنف ِير ُد قمغم اًم٘مقل سم٤مًمقيم٤مًم٦م
ٌ
ويمذًمؽ قمغم اًم٘مقل سم٤مًمقٓي٦م:
أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمقيم٤مًم٦م ومٞمٚمزم قمٚمٞمف أنف يّمح ًمٚمرقمٞم٦م أن يٕمزًمقا اًمقازمٕ ،نف يّمح
ًمٚمقيمٞمؾ أن يٕمزل اعمقيمؾ ،وهذا اًمالزم ٌ
سم٤مـمؾ؛ إلمج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم سمٓمالٟمف  -يمام
()2

ُ
ؾمٌؼ  ، -وم٢مذا َ
ومٞمٌٓمؾ اًم٘مقل سمٕم٘مد اًمقيم٤مًم٦م.
سمٓمؾ اًمالزم سمٓمؾ اعمٚمزوم؛
أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمقٓي٦م ومٞمٚمزم قمٚمٞمف :أنف ٓ يّمح ًمٚمح٤ميمؿ ُ
قمزل ٟمٗمًف ،وإدًم٦م
سمؾ ِ
وير ُد
دًم٧م قمغم صح ٦م قمزل احل٤ميمؿ ًمٜمٗمًف ،يمام ومٕمؾ هذا احلًـ سمـ قمكم
ضم٤مز ٟمز ُقمف وظمٚم ُٕمف ُمـ اًمرقمٞم٦م اًمذيـ وًمقه،
قمٚمٞمف أنف ًمق أومًدَ ذم اًمقٓي٦م وؾم٤مء شمٍمومف َ
()3

سم٤مـمؾ؛ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم سمٓمالٟمف  -يمام ؾمٌؼ  ، -وم٢مذا َ
وهذا اًمالزم ٌ
سمٓمؾ
ُ
ُ
اًم٘مقل سمٕم٘مد اًمقٓي٦م.
ومٞمٌٓمؾ
اًمالزم سمٓمؾ اعمٚمزوم،

( )1اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م (ص.)116 :
( )3ؾمٌؼ (ص.)44 :
( )6ؾمٌؼ (ص ،)44 :وُمـ ذًمؽ اإلمج٤مع قمغم اًمّمؼم قمغم ضمقر وفمٚمؿ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ (ص.)65 :
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الشبهت الصابعت والعششون:
أن قم٘مدَ اإلُم٤مُم٦م أؿمٌ ُف سمٕم٘مد اًمقيم٤مًم٦م ،وأن اإلُم٤مم ويمٞمؾ أو َأضمػم ،ويدل ًمذًمؽ
ىمّم٦م دظمقل أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين قمغم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ
َ
قمٚمٞمؽ أّي٤م إُمػم ،وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إضمػم،
أّي٤م إضمػم ،وم٘م٤مًمقا :ىمؾ اًمًال ُم
وم٘م٤مًمقا :ىمؾ :اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إُمػم ،وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إضمػم ،وم٘م٤مًمقا ىمؾ
اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إُمػم ،وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إضمػم ،وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م :دقمقا
َ
اؾمت٠مضمرك رب هذه اًمٖمٜمؿ ًمرقم٤ميتٝم٤م؛
أضمػم
أب٤م ُمًٚمؿ وم٢مٟمف أقم َٚم ُؿ سمام ي٘مقل ،وم٘م٤مل إٟمام أن٧م ٌ
وطمًٌ٧م ُأوٓه٤م قمغم ُأظمراه٤م :ووم َ
ْ
٤مك
وداوي٧م ُمرو٤مه٤م،
أن٧م هٜم٠مت ضمرسم٤مه٤م،
َ
َ
وم٢من َ
أن٧م مل هتٜم٠م ضمرسم٤مه٤م ومل شمداو ُمرو٤مه٤م ،ومل تٌس ُأوٓه٤م قمغم
أضمر َك ،وإن َ
ؾمٞمده٤م َ
َ
قم٤مىمٌؽ ؾمٞمدُ ه٤م  ،صمؿ ىم٤مل هذا اعمًتدل :وهذا ي١ميمد أن قم٘مد اإلُم٤مُم٦م ذم
ُأظمراه٤م
هق قم٘مدٌ أؿمٌف سم٤مًمقيم٤مًم٦م ،واإلُم٤مم يم٤مًمقيمٞمؾ أو إضمػم.

ٟمٔمر اًمّمح٤مسم٦م

والجىاب على هزه الشبهت مً أوحه:
()1

اًمقضمف إول :أن هذا إثر وٕمٞمػ؛ وم٘مد أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر  ،وح٤م ذيمر ُه
()2

()3

اًمذهٌل ذم اًمًػم  ،وشم٤مريخ اإلؾمالم  ،سملم أن ذم إؾمٜم٤مده أب٤م سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ.
وأبق سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ُمريؿ وٕمٞمػ؛ ىمد وٕمٗمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ
ُمٕملم واًمرازي٤من يمام ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م.
اًمقضمف اًمث٤مين :اًم٘مقل سم٠من اًمٕم٘مد قم٘مد يم٤مًمقيم٤مًم٦م ٓ يّمح؛ ٕنف يٚمزم قمغم هذا أن
( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)336/31
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)16/4
( )6شم٤مريخ اإلؾمالم (.)146/3
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ِ
ُ
اًم٘مقل أضمٜمٌل قمـ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم ،وُمث ُٚمف
قمزًمف وهذا
ًمٚمقيمٞمؾ طم ًّ٘م٤م ذم
أجْم٤م؛ ٕنف يٚمزم ُمٜمف ُم٤م يٚمزم ُمـ اًمقيم٤مًم٦م.
ي٘م٤مل ذم اًم٘مقل :إٟمف قم٘مد إضم٤مرة وم٢مٟمف ٓ يّمح ً
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن ىمقل أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين  -إن صح  -أّي٤م إضمػم.
أضمػم ُمـ اهلل قمغم اًمرقمٞم٦م؛ ًمذا ىم٤مل أبق
اعمراد ُمـ سم٤مب اًمت٘مري٥م واًمتِمٌٞمف أنف
ٌ
وداوي٧م
ُمًٚمؿ :اؾمت٠مضمرك رب هذه اًمٖمٜمؿ ًمرقم٤ميتٝم٤م؛ وم٢من أن٧م هٜم٠مت ضمرسم٤مه٤م،
َ
أضمركْ ،
وإن أن٧م مل هتٜم٠م
ُمرو٤مه٤م،
َ
وطمًٌ٧م ُأوٓه٤م قمغم ُأظمراه٤م :ووم٤مك ؾمٞمدُ ه٤م َ
ضمرسم٤مه٤م ومل ِ
َ
قم٤مىمٌؽ ؾمٞمده٤م.
شمداو ُمرو٤مه٤م؛ ومل تٌس ُأوٓه٤م قمغم ُأظمراه٤م

أضمػم ُمـ اهلل ٓ ،يمام فمـ اعمًتدل أن ٟمقع
وهذا اًمذي ومٝمٛمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أنف
ٌ
اًمٕم٘مد اًمذي سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم قم٘مدُ إضم٤مرة.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهذا فم٤مهر ذم آقمتٌ٤مر :وم٢من اخلٚمؼ قمٌ٤مد اهلل،
ٟمقاب اهلل قمغم قمٌ٤مده ،وهؿ ويمالء اًمٕمٌ٤مد قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ؛ سمٛمٜمزًم٦م أطمد
واًمقٓة
ُ
اًمنميٙملم ُمع أظمر؛ ومٗمٞمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م واًمقيم٤مًم٦م

()1

.

الشبهت الثامىت والعششون:
أن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُم٘م٤ميْم ٌ٦م سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم ،وم٢مذا ىم٤مم احل٤ميمؿ سم٤محل٘مقق
اًمتل قمٚمٞمف ىم٤مم اعمحٙمقُمقن سم٤محل٘مقق اًمتل قمٚمٞمٝمؿ.
وكشف هزه الشبهت ببيان عذم صحت هزا ألمشًٍ:
إُمر إول :أُمرت اًمنميٕم٦م سم٤مًمّمؼم قمغم ضمقر احل٤ميمؿ ،وُمـ ذًمؽ إذا ىمٍم
احل٤ميمؿ ذم اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اعمحٙمقُملم ،ومل شم٠مُمر اًمنميٕم٦م سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر اعمحٙمقم،
( )1اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م (ص.)11 :
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سمؾ إذا أظمٓم٠م أطمدٌ ُمـ اًمرقمٞم٦م ًمف أن ي١مدهبؿ ،سمخالف إذا أظمٓم٠م احل٤ميمؿ و َفم َٚمؿ،
()1
ِ
وًمٚمح َٙمؿ
وم٤مًمرقمٞم٦م ُم٠مُمقر ٌة سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف ،ح٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ،
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهل در ُء اعمٗمًدة اًمٙمؼمى سم٤مًمّمٖمرى.

ٍ
سمققمٞمد
إُمر اًمث٤مين :شمققمدت اًمنميٕم٦م َُمـ شمٕم٤مُمؾ ُمع احل٤ميمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ُم٘م٤ميْم٦م

يٜمٔمر
ؿمديد؛ ىم٤مل أبق هريرة
 :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :صمالصم٦م ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل وٓ ُ
رضمؾ سم٤مي َع ً
ٌ
رضمال ٓ يٌ٤ميٕم ُف إٓ ًمدٟمٞم٤م وم٢من أقمٓم٤مه
قمذاب أخٞمؿ  ،صمؿ ىم٤مل:
إًمٞمٝمؿ وهلؿ
ٌ
()2
ُم٤م يريد ورم ًمف وإٓ مل ِ
يػ ًمف .
َ
اًمٕمدل وطمً َـ اًمرقم٤مي٦م،
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :يٕمٜمل :أن اهلل شمٕم٤ممم يمٚمػ اًمقٓة
ويم ّٚمػ اعمقمم قمٚمٞمٝمؿ اًمٓم٤مقم٦م وطمًـ اًمٜمّمٞمح٦م .وم٠مراد :أنف إن قمَم إُمرا ُء اهلل
ومٞمٙمؿ ،ومل ي٘مقُمقا سمح٘مقىمٙمؿ :ومال شمٕمّمقا اهلل أنتؿ ومٞمٝمؿ ،وىمقُمقا سمح٘مقىمٝمؿ ،وم٢من
()3
ٍ
اهلل ُجم ٍ
واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم سمام قمٛمؾ .
٤مز يمؾ
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وـم٤مقم٦م وٓة إُمقر واضمٌ٦م؛ ُٕمر اهلل
أـم٤مع اهلل ورؾمقًمف سمٓم٤مقم٦م وٓة إُمر هلل وم٠مضمر ُه قمغم اهلل ،و َُمـ يم٤من
سمٓم٤مقمتٝمؿ ،ومٛمـ َ
أـم٤مقم ُٝمؿ؛ وإن ُمٜمٕمق ُه
ٓ يٓمٞم ُٕمٝمؿ إٓ ح٤م ي٠مظمذه ُمـ اًمقٓي٦م واح٤مل؛ وم٢من أقم َٓمقه
َ
()4
َقمّم٤مهؿ :ومام ًمف ذم أظمرة ُمـ َظمالق .

( )1شم٘مدم (ص.)61 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3513وُمًٚمؿ (.)136
( )6اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)66/4
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)15/66
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الشبهت الخاشعت والعششون:
أن اعمرضمع ذم اظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ إمم إُم٦م ٓ إمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،ومال يّمح
شم٘مٞمٞمد إُمر سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد دون إُم٦م.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن اًمٕمٚمامء ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ُمتقاردون قمغم هذا ،ومل َأر
أطمدً ا ُمـ اًمٕمٚمامء ذيمر قمد َم شمٕمٚمٞمؼ آظمتٞم٤مر سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد؛ سمؾ ذم قمٌ٤مرة سمٕمْمٝمؿ
ٍ
ٕطمد أن ي٘مقل ً
ىمقٓ ذم اًمنميٕم٦م
ذقم٤م أنف ٓ جيقز
طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ،وُمـ اعمت٘مرر ً
وًمٞمس ًمف ؾمٚمػ وإٓ ص٤مر ىمق ًُمف حمد ًصم٤م.
()1

وىمد ؾمٌؼ ُ
ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء ذم شمٕمٚمٞمؼ إُمر سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد .
ضمٕمؾ إُمر ذم ٍ
ؾمت٦م ،واًمِمقرى ومٞمٝمؿ
اًمقضمف اًمث٤مين :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ٟمقع ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح
دون قمٛمقم اًمٜم٤مس وه١مٓء ٌ
اًمٕمثٞمٛملم :سم٤مضمتامع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف ،يٕمٜمل وضمٝم٤مء اًمٌالد ،وذوم٤مء اًمٌالد،
وأقمٞم٤من اًمٌالد ،جيتٛمٕمقن قمغم هذا اًمرضمؾ اعمٕملم ،ويٜمّمٌقٟمف إُم٤م ًُم٤م ،وُمـ ذًمؽ
؛ وم٢من قمٛمر مل يٕمٝمد إمم
اًمّمقرة اعمّمٖمرة اًمتل اظمت٤مره٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ؿمخص ُمٕملم ،ومل جيٕمؾ إُمر قم٤م ًُّم٤م سملم اعمًٚمٛملم ،وًمٙمٜمف ضمٕمؾ إُمر سملم ؾمت٦م
ٍ
راض،
 ،وقمٚمؾ صخػمه إي٤مهؿ سم٠من اًمٜمٌل شمقذم وهق قمٜمٝمؿ
أؿمخ٤مص ،صخػمهؿ
وٟمقع ُمـ اًمٕمٝمد
ومجٕمؾ إُمر سمٞمٜمٝمؿ ،وهذا ٟمقع ُمـ اظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد،
ٌ
سم٤مخلالوم٦م إمم ُمٕملم؛ ٕن اخلٚمٞمٗم٦م ٓ خيرج قمـ هذه اًمدائرة اًمْمٞم٘م٦م ،وهؿ ؾمت٦م وم٘مط،
( )1ؾمٌؼ (ص.)53 :
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يٕمٜمل ًمق أن ه١مٓء اًمًت٦م اظمت٤مروا ً
رضمال ُمـ همػم اًمًت٦م وم٢مٟمف ٓ يّمح اظمتٞم٤مرهؿ؛
()1
ظمالف ُم٤م ِ
قمٝمدَ سمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمً٤مسمؼ .
ٕنف
ُ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :مل يٙمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون وٓ همػمهؿ يًتِمػمون إُم٦م يمٚمٝم٤م،
وُمـ ادقمك هذا ومٕمٚمٞمف سم٤مًمدًمٞمؾ ،ومٚمام قمٝمد أبق سمٙمر ًمٕمٛمر مل يًتنم إُم٦م يمٚمٝم٤م ،وح٤م
إُمر ذم ٍ
ؾمت٦م مل يًتنم إُم٦م يمٚمٝم٤م ،وح٤م أراد قمٌد اًمرمحـ سمـ
ضمٕمؾ قمٛمر
قمقف

أن جيٕمؾ واطمدً ا ُمـ اًمًت٦م مل يًتنم إُم٦م يمٚمٝم٤م ،وح٤م شمقمم قمكم سمـ أيب

ـم٤مًم٥م

أصح٤مب ُمِمقرة
مل يًتنم إُم٦م يمٚمٝم٤م ،سمؾ اًم٘مراء  -أي اًمٕمٚمامء -
ُ

قمٛمر دون إُم٦م يمٚمٝم٤م.
ً
يمٝمقٓ يم٤مٟمقا
أصح٤مب جمٚمس قمٛمر وُمِم٤مورشمف،
قمـ اسمـ قمٌ٤مس :ويم٤من اًم٘مراء
َ
أو ُؿمٌ٤مٟم٤م

()2

.

ؾمػمضمع إُمر إمم اقمتٌ٤مر
اًمقضمف اًمراسمع :أن قمدم اقمتٌ٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُ
()3

ذقم٤م وٓ ً
ذقم٤م ومٚمٞمس هٜم٤مك
قم٘مال؛ أُم٤م ً
اًمٙمثرة ،وشم٘مدم أن اًمٙمثرة ًمٞمً٧م ُمٕمتؼمة ً
دًمٞمؾ سمؾ ذُم٧م اًمنميٕم٦م اًمٙمثرة﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ ،وىم٤مل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

[احلديد.]35 :
وأُم٤م ً
قم٘مال ومال يّمح أن يً٤موى اًمٗم٤مضمر سم٤معمت٘مل وٓ اًمذي شمٚم٘مك اًمدرضم٤مت
ُمتٕمٚمام.
اًم ُٕمغم ذم اًمٕمٚمؿ سمٛمـ ًمٞمس
ً
( )1اًمنمح اعمٛمتع (.)655/14
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)4543
( )6شم٘مدم ص.165 :
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جىبيه:
سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل :إن ًمٗمظ :أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .
يم٤م َسمر ُ
ومٞم٘م٤مل :إٟمف وًمق مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هبذا اًمٚمٗمظً ،مٙمـ ور َد ُم٤م يدل قمٚمٞمف
()1
ِ
وأجْم٤م ومال ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح ٓ ؾمٞمام
يمره  ،وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمٚمٞمفً ،
يمام شم٘مدم ذ ُ
ٌ
م٤مطمؽ أنف يًتٕمٛمؾ
وىمد شمقار َد اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف ،صمؿ م٤م يدل قمغم أن هذا اعمٕمؽمض
وزقمؿ أن
يمذب
قمٌ٤مرات يمثػمة مل شمرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،سمؾ مل يرد ُمٕمٜم٤مه٤م؛ وم٘مد
َ
َ
اًمّمح٤مسم٦م ؾمٌ٘مقا إمم اًمؼمح٤مٟم٤مت وأن ًمٚمثقرات ؾمٚم ًٗم٤م!.
وهذان إُمران ًمٗم ًٔم٤م وُمٕمٜمًك حمرُم٤من ذم اًمنميٕم٦م ،ومٕمج ًٌ٤م ًمف ُم٤م َ
طمؽ ذم إًمٗم٤مظ
ٍ
سمٛمٕم٤من وأخٗم٤مظ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع.
وأتك

( )1شم٘مدم ص.53 :
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طبهات يف اخلروج وما يتعلق به
الشبهت الثالجىن:
ٍ
ٕطمد أن
أن ذم ُمً٠مخ٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ظمال ًوم٤م ؾم٤مئ ًٖم٤م ،ومال يّمح
يِمٜمع قمغم َُم ـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م؛ ٕهن٤م ُمً٠مخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م يمٌ٘مٞم٦م اعمً٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م ،وهذا
اًم٘مقل هق ىمقل احلًلم

وم٘مد ظمرج قمغم يزيد ،وظمرج قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم قمغم يزيد

مجع ُمـ اًم٘مراء  -اًمٗم٘مٝم٤مء  -قمغم احلج٤مج.
واسمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وظمرج ٌ
جمٛمؾ وُمٗمّمؾ:
ُ
واجلقاب قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م سمٓمري٘ملم؛ َ
أما الجىاب املجمل:
إٟمف ىمد يم٤من ًمٚمًٚمػ ىمقٓن ذم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ،صمؿ سمٕمد ومتٜم٦م اسمـ
إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم قمدم اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من؛ ًمذًمؽ شمقار َد أئٛم٦م
إؿمٕم٨م اٟمٕم٘مد
ُ
ُمٌتدقم٤م
اًمًٜم٦م قمغم ذيمر هذه اعمً٠مخ٦م ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد ،وضمٕمٚمقا َُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م
ً
()1

 وىمد شم٘مدم ُمجع ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن اإلمج٤مع اٟمٕم٘مد
ٟم٘مؾ يمالُمٝمؿ  ، -وىمد ٟمص ٌ

سمٕمد ظمالف؛ و َ
دوٟمؽ يمالُمٝمؿ:
ألاول :شيخ إلاشالم ابً جيميت:
ىم٤مل

يٜمٝمقن قمـ اخلروج واًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م ،يمام
 :يم٤من أوم٤موؾ اعمًٚمٛملم َ

يٜمٝمقن قم٤مم
يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمكم سمـ احلًلم وهمػمهؿ َ
احلرة قمـ اخلروج قمغم يزيد ،ويمام يم٤من احلًـ اًمٌٍمي وجم٤مهد وهمػممه٤م يٜمٝمقن
( )1شم٘مدم (ص.)65 :
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قمـ اخلروج ذم ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م.
أُمر أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شمرك اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م؛ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م
وهلذا اؾمت٘مر ُ
اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل

وص٤مروا يذيمرون هذا ذم قم٘م٤مئدهؿ ،وي٠مُمرون سم٤مًمّمؼم قمغم

ضمقرإئٛم٦م و ِ
شمرك ىمت٤مهلؿ
َ

()1

.

الثاوي :أبى بكش بً مجاهذ ،وٟم٘مٚمف اًمٜمقوي.
الثالث :الىىوي:
ىم٤مل اًمٜمقوي :وأُم٤م اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وىمت٤مهلؿ؛ ومحرا ٌم سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،وإن
ِ
ومً٘م٦م فم٤معملم ،وىمد شمٔم٤مهرت إطم٤مدي٨م سمِٛمٕمٜمَك ُم٤م ذيمرشمف ،وأمجع أهؾ اًمًٜم٦م
يم٤مٟمقا َ
أنف ٓ يٜمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ ،وأُم٤م اًمقضم ُف اعمذيمقر ِذم يمت٥م اًمٗم٘مف ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م
ٌ
ومٖمٚمط ُمـ ىم٤مئٚمف ُخم٤مًمػ ًمإلمج٤مع.
أجْم٤م -
 أنف يٜمٕمزل وطمٙمل قمـ اعمٕمتزًم٦م ًوؾمٌ٥م قمدم اٟمٕمزاًمف َ
يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ
وتر ْيؿ اخلروج قمٚمٞمف ُم٤م
ىم٤مل اًمٕمٚمامء:
ُ
ُ
أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم سم٘م٤مئف.
اًمٗمتـ وإراىم٦م اًمدُم٤مء وومً٤مد ذات اًمٌلم ،ومتٙمقن اعمٗمًدة ذم قمزًمف َ
اإلمج٤مع ،وىمد َرد
ُصمؿ ىم٤مل :ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وىمد ادقمك أبق سمٙمر سمـ ُجم٤مهد ِذم هذا
َ
سمٕمْمٝمؿ هذا سم٘مٞم٤مم احلًـ واسمـ اًمزسمػم وأهؾ اعمديٜم٦م قمغم سمٜمِل أُمٞم٦م ،وسم٘مٞم٤مم
قمٚمٞمف ُ

ٍ
مج٤مقم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم واًمّمدر إول قمغم احلج٤مج ُمع اسمـ إؿمٕم٨م ،وشم٠مول
إُمر أه َٚمف ِذم أئٛم٦م اًمٕمدل .
هذا اًم٘م٤مئؾ ىمقًمف :أٓ ٟمٜم٤مز َع َ

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)635/4
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ُصمؿ ىم٤مل :ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وىمٞمؾ :إن هذا اخلالف يم٤من ً
اإلمج٤مع قمغم
أوٓ ُصمؿ طمّمؾ
ُ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ،واهلل أقمٚمؿ
ُمٜمع
َ

()1

.

الشابع :ابً حجش:
ىم٤مل :وىمقهلؿ :يم٤من يرى اًمًٞمػ  -يٕمٜمل :احلًـ سمـ ص٤مًمح  -يٕمٜمِل:
ُمذه٥م ًمٚمًٚمػ ىمد ْيؿً ،مٙمـ
اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم أئٛم٦م اجلقر ،وهذا
يم٤من يرى
ٌ
َ
اؾمت٘مر إُمر قمغم شمرك ذًمؽ ح٤م رأوه ىمد أوم٣م إمم أؿمد ُمٜمف ومٗمل وىمٕم٦م احلرة ،ووىمٕم٦م
اسمـ إؿمٕم٨م وهمػممه٤م قمٔم ٌ٦م عمـ شمدسمر

()2

.

وسمٕمد هذه اًمٜم٘مقٓت إرسمٕم٦م وم٢مٟمف يْم٤مف إًمٞمٝم٤م يمؾ َُمـ َطمٙمك قمدَ م اخلروج
قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ُمٕمت٘مدً ا ٕهؾ اًمًٜم٦م ،أو أن اعمخ٤مًمػ ُمٌتدع ،ومٝمق يرى أن
()3

اعمً٠مخ٦م إمج٤مقمٞم٦م  -وشم٘مدم اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ . -
وهذا اجلقاب اعمجٛمؾ ٍ
يم٤مف ذم يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ورده٤م؛ وُم٤م يذيمر سمٕمد
ً
شمٗمّمٞمال ومٝمق شمتٛم٦م ،وإٓ وم٢من اجلقاب اعمجٛمؾ يم٤مف ،وإن ُمـ ومقائد اجلقاب
ذًمؽ
ِ
اخلالف
اخلروج وإٟمام طمّمؾ
اعمٗمّمؾ أن يٕمٚمؿ أنف ٓ ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ذم ُطمرُم٦م
ُ
قمٜمد اًمت٤مسمٕملم صمؿ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع.
الجىاب املفصل:
ً
أوٓ :اجلقاب اعمٗمّمؾ قمغم ظمروج احلًلم سمـ قمكم

( )1ذم ذح ُمًٚمؿ (.)335/13
(َ )3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)366/3
( )6شم٘مدم (ص.)65 :

يٙمقن ُمـ أوضمف:
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الىحه ألاول:
أن مج ًٕم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مًمٗمقا احلًلم سمـ قمكم

 ،وذم ُم٘مدُمٝمؿ قمٛمر سمـ

اخلٓم٤مب ،وُمٜمٝمؿ اسمـ ُمًٕمقد وأبق ُمًٕمقد اًمٌدري وطمذيٗم٦م وأنس

،و َ
دوٟمؽ

هذه أصم٤مر:
ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ،ىم٤مل« :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م أُمٞم٦م إين ٓ أدري ًمٕمكم أن ٓ
َ
وم٤مؾمٛمع وأـمِ ْع وإن ُأُمر قمٚمٞمؽ قمٌدٌ طمٌٌم جمدع؛ ْ
َ
رضسمؽ
إن
أخ٘م٤مك سمٕمد قم٤مُمل هذا؛
َ
طمرُمؽ وم٤مصؼمْ ،
وم٤مصؼمْ ،
َ
ؾمٛمع وـم٤مقم ٌ٦م؛
يٜمت٘مص ديٜمؽ وم٘مؾ:
أُمرا
وإن
ٌ
ُ
وإن أراد ً
ْ
()1
طم٤ميمؿ فم٤مملٌ و ُأُمر سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف.
ودُمل دون ديٜمل؛ ومال شمٗم٤مرق اجلامقم٦م  ،وهذا
ٌ
قمـ ؾمامك سمـ اًمقًمٞمد احلٜمٗمل أنف ًم٘مل اسم َـ قمٌ٤مس سم٤معمديٜم٦م وم٘م٤ملُ« :م٤م ُ
ي٘مقل ذم
ٟمٛمٜمٕمٝمؿ؟ ىم٤مل:
ؾمٚمٓم٤من قمٚمٞمٜم٤م ئمٚمٛمقٟم٤م ويِمتٛمقٟم٤م ويٕمتدون قمٚمٞمٜم٤م ذم صدىم٤مشمٜم٤م؛ أٓ
ُ
أقمٓمٝمؿ ي٤م طمٜمٗمل ...وىم٤مل :ي٤م طمٜمٗمل :اجلامقم َ٦م ،اجلامقم٦م ،إٟمام هٚم َٙم ِ
ِٓ ،
إُمؿ اخل٤مًمٞم٦م
٧م
ُ
﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾
ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل
سمتٗمرىمٝم٤م ،أُم٤م
َ
[آل قمٛمران]136 :

()2

.

أنٙمر اًمٜم٤مس ؾمػمة اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط ،ومزع
ىم٤مل زر سمـ طمٌٞمش :ح٤م َ
اًمٜم٤مس إمم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وم٘م٤مل هلؿ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :اصؼموا؛ وم٢من
ُ
ظمػم ُمـ َه ِ
رج ؿمٝمر
قر إُم٤م ٍم مخًلم ً
َضم َ
قم٤مُم٤م ٌ

()3

.

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )644/5وؾمٜمده صحٞمح.
( )3شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( )134/6وؾمٜمده صحٞمح.
( )6أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( )163/13واسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مرخيف (.)341/56
ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم صخري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء ( :)1441رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف ـها.
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يًؽميح َسمر أو
وصمٌ٧م قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري أنف ىم٤مل :اشم٘مقا اهلل واصؼموا طمتك
َ
َ
()1
يًؽماح ُمـ وم٤مضمر؛ وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م ،وم٢من اهلل ٓ جيٛمع أُم٦م ٍ
حمٛمد قمغم والًم٦م .
َ
ُ
ورأؾمف ي٘مٓمر ،وهق
قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ أيب هٜمد ،أن أب٤م ُمًٕمقد ظمرج ُمـ اًمٙمقوم٦م
ُ
يريدُ أن ُحيرم ،وم٘م٤مًمقا ًمفِ « :
اًمرأي ،وم٘مد رأج ُتٜمل أهؿ
أوصٜم٤م .وم٘م٤مل :أّي٤م اًمٜم٤مس اهتٛمقا
َ
ِ
ِ
وُمٕمّمٞم٦م رؾمقًمف ،ىم٤مًمقاِ :
أوصٜم٤م .ىم٤مل :قمٚمٞم ُٙمؿ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل
أرضب سمًٞمٗمل ذم
أن
َ
سم٤مجلامقم٦م؛ وم٢من اهلل مل يٙمـ ًمٞمجٛمع أُم٦م ٍ
حمٛمد قمغم والًم٦م ،ىم٤مل :ىم٤مًمقاِ :
أوصٜم٤م .وم٘م٤مل:
َ
ًؽماح ُمـ وم٤مضمر
يًؽميح سمر ،أو ُي
سمت٘مقى اهلل ،واًمّمؼم طمتك
َ
َ

()2

.

أي ىمقم؛ يمٞمػ أنتؿ إذا
قمـ زيد سمـ يثٞمع أنف ىم٤مل :ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامنْ :
َ
أدرك ذًمؽ ُمٜم٤م َص َؼم ،ىم٤مل
ُؾمئٚمتؿ احلؼ وم٠مقمٓمٞمتٛمق ُه صمؿ ُُمٜمٕم ُتؿ طم٘مٙمؿ؟ ،ىمٚمٜم٤مَُ :مـ
طمذيٗم٦م :دظمٚم ُتٛمقه٤م إ ًذا ورب اًمٙمٕمٌ٦م  -يٕمٜمل اجلٜم٦م -

()3

.

أنس سمـ ُم٤مًمؽ ،ومِم َٙمقٟم٤م إًمٞمف ُم٤م ٟمٚم٘مك ُمـ
وقمـ اًمزسمػم سمـ قمدي ىم٤مل :أتٞمٜم٤م َ
ٌ
زُم٤من إٓ اًمذي سمٕمده ذ ُمٜمف ،طمتك
احلج٤مج ،وم٘م٤مل :اصؼموا ،وم٢مٟمف ٓ ي٠ميت قمٚمٞمٙمؿ
( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)461/1
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم ( :)355/6قمـ ُيًػم سمـ قمٛمرو ىم٤مل :ؿمٞمٕمٜم٤م أب٤م ُمًٕمقد
وُمًح قمغم
طملم ظمرج ،ومٜمزل ذم ـمريؼ اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،ومدظمؾ سمًت٤م ًٟم٤م وم٘م٣م طم٤مضمتف ،صمؿ شمقو٠م
َ
ًمٞم٘مٓمر ُمٜمٝم٤م اح٤مء ،وم٘مٚمٜم٤م ًمف :اقمٝمد إًمٞمٜم٤م وم٢من اًمٜم٤مس ىمد وىمٕمقا ذم
ضمقر َسمٞمف ،صمؿ ظمرج ،وإن حلٞمتف
ُ
َ
ًؽماح ُمـ
يًؽميح سمر ،أو ُي
ٟمٚم٘م٤مك أم ٓ ،ىم٤مل :اشم٘مقا اهلل واصؼموا طمتك
اًمٗمتـ ،وٓ ٟمدري هؾ
َ
َ
وم٤مضمر ،وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢من اهلل ٓ جيٛمع أُم٦م ٍ
حمٛمد قمغم والًم٦م .
ُ
ىم٤مل احل٤مومظ :إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وُمثٚمف ٓ ُي٘م٤مل ُمـ ىمٌؾ اًمرأي ـها .
( )3أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )636/1سمًٜمد صحٞمح.
( )6أظمرضمف ُمٕمٛمر ذم ضم٤مُمٕمف اعمٚمحؼ سم٤معمّمٜمػ ( ،)646/11واحل٤ميمؿ (.)631/4
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()1

.

أنف ىم٤مل :هن٤مٟم٤م ُيمؼماؤٟم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ؛

شمٕمّمقهؿ ،واشم٘مقا اهلل واصؼموا؛
ىم٤مًمقا ٓ :شمًٌقا أُمرا َء ُيمؿ ،وٓ شمٖمِمقهؿ ،وٓ ُ
وم٢من إُمر ىمري٥م

()2

.

صمٌ٧م أن مج ًٕم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أنٙمروا قمغم احلًلم سمـ قمكم
سمؾ ىمد َ

ح٤م أراد

اخلروج إمم اًمٙمقوم٦م ،و َ
دوٟمؽ سمٕمْمٝمؿ:
َ
صمٌ٧م قمـ اسمـ قمٌ٤مس أنف ىم٤مل :اؾمت٠م َذ َٟمٜمل طمًلمٌ ذم اخلروج ،وم٘مٚم٧مً :مقٓ أن

ُي ِ
زر َي ذًمؽ يب أو َ
ًمِمٌٙم٧م سمٞمدي ذم رأؾمؽ
سمؽ
ُ

()3

.

صمٌ٧م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو :قمجؾ طمًلمٌ ىمدره ،قمجؾ طمًلمٌ ىمدَ ره ،واهلل
ًمٞمخرج إٓ أن يٖمٚمٌٜمل
ًمق أدريمت ُف ُم٤م يم٤من
َ

()4

.

اخلروج؛
وىمد ذيمر اسمـ ؾمٕمد قمـ مج ٍع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ أنٙمروا قمغم احلًلم
َ
ُمثؾ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأيب ؾمٕمٞمد وأيب واىمد اًمٚمٞمثل وضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمف
وقمٌداًمٚمف سمـ اًمزسمػم واعمًقر سمـ خمرُم٦م

()5

.

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)1356
( )3أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م ( ،)466/3وضمقد إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم (فمالل اجلٜم٦م).
( )6أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم (.)115/6
( )4ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( :)451/11وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم :طمدصمٜم٤م أبق قمٌٞمدة،
صمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ سمـ طمٞم٤من ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜم٤م ،واإلؾمٜم٤مد صحٞمح .
( )6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)433/5ـمٌٕم٦م اخل٤مٟمجل.
ٍ
ِ
طمديثٝمؿ
ومٙمتٌ٧م ضمقاُمع
أجْم٤م ىمد طمدصمٜمل ذم هذا احلدي٨م سمٓم٤مئٗم٦م
ُ
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :وهمػم ه١مٓء ً
ذم ُم٘متؾ احلًلم رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وروقاٟمف وصٚمقاشمف  ،وىمد اقمتٛمدَ قمغم اسمـ ؾمٕمد ذم هذا اًمذهٌل
ذم اًمًػم واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م.
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اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م  -شمٜمز ًٓ  ،-وم٤معمرضمع إمم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وىمد
صمٌ٧م
ُ
وم٢مذا َ
شم٘مد ُم٧م إدًم٦م اًمقاوح٦م ذم وضمقب اًمًٛمع اًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ وإن يم٤من
()1
ٍ
ٕطمد أن يرد اًمدًمٞمؾ سمحج٦م اخلالف،
وم٤مؾم ً٘م٤م وفم٤م ًح٤م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل  ،وٓ يّمح
اًمقاضم٥م أن يرد اخلالف إمم اًمدًمٞمؾ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
سمؾ
ُ
ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اًمِمقرى ،]13 :وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ [اًمٜمً٤مء.]65 :
ٍ
إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمدًمٞمؾ ٓ ُيرد إمم اخلالف سمؾ
واطمد
همػم
َ
وىمد طمٙمك ُ
()2
اخلالف إمم اًمدًمٞمؾ .
َيرد
ُ
اًمقضمف اًمث٤مينُ :مـ اجلقاب اعمٗمّمؾ قمغم ظمروج احلًلم:
أن احلًلم سمـ قمكم

مل يٌ٤ميع يزيدَ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمٞمٕم ً٦م ذقمٞم٦م؛ ُمت٠مو ًٓ أن

( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( :)533/3آظمتالف ًمٞمس سمحج٦م قمٜمد
ٍ
سمٍم ًمف ،وٓ ُمٕمروم٦م قمٜمده ،وٓ طمج٦م ذم ىمقًمف .
أطمد قمٚمٛم ُتف ُمـ وم٘مٝم٤مء إُم٦م إٓ َُمـ ٓ َ
وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم اعمقاوم٘م٤مت (ً )56/6
آظمتالف طمج ً٦م ،وسمٞم٤من
ٟم٘مال قمـ اخلٓم٤ميب :وًمٞمس
ُ
اًمًٜم٦م طمج٦م قمغم اعمختٚمٗملم ُمـ إوًملم وأظمريـ .
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم (ص :)51 :هذا هق اًمذي
ُيٛمٙمـ أن ُي َ
َ
جمٛمٕمقن قمغم آطمتج٤مج
٘م٤مل ذم أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد إذا ص٤مدوم٧م حمؾ ظمالف ،إذ اًمٕمٚمامء
ذم تريؿ اًمٗمٕمؾ اعمتققمد قمٚمٞمف ،ؾمقا ء يم٤من حمؾ ِو ٍ
وم٤مق أو ظمالف ،سمؾ أيمثر ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف
ٌ
آؾمتدٓل هب٤م ذم ُمقارد اخلالف ،صمؿ ىم٤مل :إن ضمٜمس اًمتحريؿ إُم٤م أن يٙمقن صم٤مسمتً٤م ذم حمؾ ظمالف،
ٍ
أو ٓ يٙمقنْ ،
طمراُم٤م إٓ ُم٤م ُأمجع قمغم
ظمالف ىمط ًِمز َم أن ٓ يٙمقن
وم٢من مل يٙمـ صم٤مسمتً٤م ذم حمؾ
ً
ِ
ً
ُ
خم٤مًمػ إلمج٤مع إُم٦م وهق ُمٕمٚمق ُم
طمالٓ؛ وهذا
يٙمقن
تريٛمف
ٚمػ ذم
ٌ
تريٛمف ،ومٙمؾ ُم٤م اظم ُت َ
اًمٌٓمالن سم٤مٓوٓمرار ُمـ ِ
ديـ اإلؾمالم .
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اًمٌٞمٕم٦م ٓ شمٚمزُمف ،وإٟمام اٟمتٝم٧م اًمٌٞمٕم٦م اًمتل ذم ُقم ِ
ٜم٘مف سمٛمقت ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من
 ،وأُم٤م سمٞمٕم٦م ُم٤م سمٕمدَ ه ،ومٚمؿ َيره٤م ُُم ِ
ٚمزُم ً٦م ًمف ،وح٤م رأى أن قمٜمده ىمدر ًة وىمق ًة ظمرج
ِ
قمغم يزيد ح٤م ِ
ومً٘مف ،وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم ٌ٦م ًمف متٜمٕم ُف ُمـ اخلروج؛ ومٝمق مل خيرج
قمٚم َؿ ُمـ
ِ
ِ
طم٤ميمٛمف
ٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م واخلروج قمغم
ضمقاز
قمغم طم٤ميم ٍؿ سم٤مي َٕم ُف ،ومال ُيًتٗم٤مد ُمٜمف أن ُمذهٌف
ُ
ِ
ذم قمد ِم اعمٌ٤ميٕم٦م ًمٞمزيد ،وًمٞمزيدَ ؿمقيم ٌ٦م وىمقة ،صمؿ ذم فمٜمف أن
ًمٗمً٘مف؛ ومخٓم١مه
قمٜمده ىمدرة وًمٞمس إُمر يمذًمؽ.
ومًؼ يزيد قمٜمد اًمٙم٤موم٦م
ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم شم٤مرخيف:
فمٝمر ُ
وأُم٤م احلًلم وم٢مٟمّف ّح٤م َ
ّ
سمٕمث٧م ؿمٞمٕم ُ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمٙمقوم٦م ًمٚمحًلم أن ي٠مت َٞم ُٝمؿ ومٞم٘مقُمقا
ُمـ أهؾ قمٍمه
ْ
ِ
سم٠مُمره ،ومرأى احلًلمُ ّ
ومً٘مف ٓ ؾم ّٞمام َُمـ ًمف
ُمتٕملم ُمـ أضمؾ
أن اخلروج قمغم يزيد ّ
اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ؛ وفمٜمٝم٤م ُمـ ٟمٗمًف سم٠مهٚم ّٞمتف وؿمقيمتف ،وم٠م ُّم٤م إهٚم ّٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م يمام فمـ
وزي٤مدة ،وأُم٤م ّ
اًمِمقيم٦م ومٖمٚمط

ومٞمٝم٤م؛ ّ
ٕن قمّمٌ ّٞم٦م ُمي يم٤مٟم٧م ذم ىمريش ،وقمّمٌ ّٞم٦م

وؾم٤مئر اًمٜمّ٤مس وٓ
قمٌد ُمٜم٤مف إٟمّام يم٤مٟم٧م ذم سمٜمل أُم ّٞم٦م؛ شمٕمرف ذًمؽ هلؿ ىمريش
ُ
اًمذ ِ
يٜمٙمروٟمف ،وإٟمام ٟمز ذًمؽ أو َل اإلؾمالم ح٤م َ
ّ٤مس ُمـ ّ
هقل سم٤مخلقارق
ؿمٖمؾ اًمٜم َ

ِ
ِ
قمقائدهؿ ،وذهٌ٧م
أُمقر
وأُمر اًمقطمل وشمر ّدد اعمالئٙم٦م ًمٜمٍمة اعمًٚمٛملم ،وم٠مهم َٗمٚمقا
َ

قمّمٌ ّٞم٦م اجل٤مهٚم ّٞم٦م وُمٜم٤مزقمٝم٤م ،وٟمًٞم٧م ومل يٌؼ إٓ اًمٕمّمٌ ّٞم٦م اًم ّٓمٌٞمٕم ّٞم٦م ذم احلامي٦م واًمدّ وم٤مع
ُيٜمتٗمع هب٤م ذم إىم٤مُم٦م اًمدّ يـ وضمٝم٤مد اعمنميملم ،واًمدّ يـ ومٞمٝم٤م حمٙمؿ واًمٕم٤مدة ُمٕمزوًم٦م
اًمٌمء ًمٚمٕمقائد،
شمراضمع
أُمر اًمٜمٌّقة واخلقارق اعمٝمقًم٦م،
سمٕمض ّ
احلٙمؿ َ
َ
ُ
طمتّك إذا اٟم٘مٓمع ُ
أـمقع ًمٌٜمل أُم ّٞم٦م ُمـ
ُمي
ومٕم٤مدت اًمٕمّمٌ ّٞم٦م يمام يم٤مٟم٧م وعمـ يم٤مٟم٧م ،وأصٌح٧م
َ
ُ
همٚمط احلًلم إٓ أنّف ذم ٍ
ًمؽ ُ
ؾمقاهؿ سمام يم٤من هلؿ ُمـ ذًمؽ ىمٌؾ ،وم٘مد شمٌلم َ
أُمر دٟمٞمقي
ٌ
احلٙمؿ ّ
ُمٜمقط سمٔمٜمف ،ويم٤من
اًمنمقمل ومٚمؿ يٖمٚمط ومٞمف؛ ٕنّف
ٓ ييه اًمٖمٚمط ومٞمف ،وأ ُّم٤م
ُ
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فمٜمف اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ،وًم٘مد َ
اًمزسمػم واسمـ قمٛمر واسمـ احلٜمٗم ّٞم٦م
قمذ ًَم ُف اسمـ اًمٕم ٌّ٤مس واسمـ ّ
ِ
ُمًػمه إمم اًمٙمقوم٦م ،وقمٚمٛمقا همٚم َٓم ُف ذم ذًمؽ ومل يرضمع قمام هق سمًٌٞمٚمف
أظمقه وهمػمه ذم
()1
ح٤م أراده اهلل .
اًمقضمف اًمث٤مًم٨مُ :مـ اجلقاب اعمٗمّمؾ قمغم ظمروج احلًلم:
أن احلًلم سمـ قمكم

شمراضمع ،ومٙمٞمػ ُحيت٩م سمٗمٕمٚمف ،وىمد رضمع قمٜمف ،وم٢مٟمف
َ

َ
ًمٞم٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر ذم
ويٌ٤ميع يزيدَ أو أن يؽميمقه
يذه٥م
ظمػمهؿ سملم أُمقر صمالصم٦م؛ إُم٤م أن
َ
َ
يرضمع إمم اعمديٜم٦م.
اًمثٖمقر أو أن
َ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ومٞم٘م٤مل :إن يزيد مل ي٠مُمر سم٘متؾ احلًلم سم٤مشمٗم٤مق
أهؾ اًمٜم٘مؾ ،وًمٙمـ يمت٥م إمم اسمـ زي٤مد أن يٛمٜم َٕم ُف قمـ وٓي٦م اًمٕمراق ،واحلًلمُ
يم٤من ئمـ أن أهؾ اًمٕمراق يٜمٍموٟمف ويقومقن ًمف سمام يمتٌقا إًمٞمف ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اسم ُـ
رضمقع
اسمـ زي٤مد ،أراد اًم
قمٛمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ،ومٚمام ىمتٚمقا
َ
ُمًٚمام وهمدروا سمف وسم٤ميٕمقا َ
ً
يذه٥م إمم اًمثٖمر ،أو يرضمع
يذه٥م إمم يزيد ،أو
ومٓمٚم٥م أن
وم٠مدريمت ُف اًمني٦م اًمٔم٤معم٦م،
َ
َ
َ
يًت٠مه هلؿ ،وم٤مُمتٜمع ،وم٘م٤مشمٚمقه طمتك
إمم سمٚمده ،ومٚمؿ يٛمٙمٜمقه ُمـ رء ُمـ ذًمؽ طمتك
َ
ُىمتؾ ؿمٝمٞمدً ا ُمٔمٚمق ًُم٤م

 ،وح٤م َ
أفمٝمر اًمتقضمع قمغم ذًمؽ ،وفمٝمر
سمٚمغ ذًمؽ يزيد
َ

طمريام ً
وأضم٤مز ُهؿ طمتك
أصال ،سمؾ أيمر َم أهؾ سمٞمتف،
يً٥م ًمف
َ
اًمٌٙم٤مء ذم داره ،ومل ْ
ً
()2
ردهؿ إمم سمٚمدهؿ .
وىم٤مل :واحلًلم

ظمرج يريدُ اًم٘مت٤مل ،وًمٙمـ فمـ أن اًمٜم٤مس يٓمٞمٕمقٟمف،
ُم٤م َ

اًمذه٤مب إمم اًمثٖمر ،أو َ
إشمٞم٤من
اًمرضمقع إمم وـمٜمف ،أو
ومٚمام رأى اٟمٍما َومٝمؿ قمٜمف ،ـمٚم٥م
َ
َ
(.)355/1( )1
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)413/4
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يزيد ،ومٚمؿ يٛمٙمٜمف أوئلؽ اًمٔم َٚمٛم٦م ٓ ُمـ هذا وٓ ُمـ هذا وٓ ُمـ هذا ،وـمٚمٌقا أن
َ
ُمٔمٚمقُم٤م ؿمٝمٞمدً ا ،مل يٙمـ
وىم٤مشمؾ طمتك ُىمتؾ
وم٤مُمتٜمع ُمـ ذًمؽ
أؾمػما إمم يزيد،
َ
ً
ي٠مظمذوه ً
ىمّمدُ ه اسمتدا ًء أن ي٘م٤مشمؾ

()1

.

وىم٤مل :ويمذًمؽ احلًلم

مل ُي٘متؾ إٓ ُمٔمٚمق ًُم٤م ؿمٝمٞمدً ا ،شم٤مر ًيم٤م ًمٓمٚم٥م

اإلُم٤مرة ،ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٚمرضمقع :إُم٤م إمم سمٚمده ،أو إمم اًمثٖمر ،أو إمم اعمتقزم قمغم اًمٜم٤مس يزيد.
َ
اًم٘مت٤مل ذم آظمر إُمر ًمٚمٕمجزٕ ،نف مل
وإذا ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ :إن قمٚم ًّٞم٤م واحلًلم إٟمام شمر َيم٤م
يٙمـ هلام أنّم٤مر ،ومٙم٤من ذم اعم٘م٤مشمٚم٦م ىمتؾ اًمٜمٗمقس سمال طمّمقل اعمّمٚمح٦م اعمٓمٚمقسم٦م.
ىمٞمؾ ًمف :وهذا سمٕمٞمٜمف هق احلٙمٛم٦م اًمتل راقم٤مه٤م اًمِم٤مرع

ذم اًمٜمٝمل قمـ اخلروج

وٟمدب إمم شمرك اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م ،وإن يم٤من اًمٗم٤مقمٚمقن ًمذًمؽ َير َ
ون أن
قمغم إُمراء،
َ
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،يم٤مًمذيـ ظمرضمقا سم٤محلرة وسمدَ ير
ُم٘مّمق َدهؿ
ُ
اجلامضمؿ قمغم يزيد واحلج٤مج وهمػممه٤م.
ِ
أنٙمر ُمٜمف ،ص٤مر إزاًمتف قمغم هذا اًمقضمف ُمٜم َٙم ًرا،
ًمٙمـ إذا مل ُيزل اعمٜمٙمر إٓ سمام هق ُ
أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م ذًمؽ اعمٕمروف،
وإذا مل حيّمؾ اعمٕمروف إٓ سمٛمٜمٙمر ُمٗمًدشم ُف
ُ
ُ
ُمٜمٙمرا
يم٤من
تّمٞمؾ ذًمؽ اعمٕمروف قمغم هذا اًمقضمف ً

()2

.

ٍ
ُم٘مّمٌ٦م هٜم٤مًمؽ،
وىم٤مل اسمـ يمثػم :وم٤مًمتج٠م احلًلم سمـ قمكم وأصح٤مسمف إمم

وضمٕمٚمقه٤م ُمٜمٝمؿ سمٔمٝمر ،وواضمٝمقا أوئلؽ ،وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ احلًلم إطمدى صمالث ،إُم٤م
يذه٥م إمم ٍ
صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر ومٞم٘م٤مشمؾ ومٞمف ،أو
يرضمع ُمـ طمٞم٨م ضم٤مء ،وإُم٤م أن
أن يدَ قمقه
َ
ُ
يؽميمقه طمتك يذه٥م إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ومٞمْمع يدَ ُه ذم يده ،ومٞمحٙمؿ ومٞمف سمام ؿم٤مء،
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)43/4
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)666/4
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وم٠مبقا قمٚمٞمف واطمد ًة ُمٜمٝمـ ،وىم٤مًمقا ٓ :سمد ُمـ ىمدوُمؽ قمغم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ومػمى
َ
ومٞمؽ رأجف ،وم٠مبك أن ي٘مد َم قمٚمٞمف أبدً ا ،وىم٤مشم َٚم ُٝمؿ دون ذًمؽ ،وم٘متٚمقه،
ومدل هذا قمغم أن احلًلم

()1

.

يرى سمٞمٕم َ٦م اًمٗم٤مؾمؼ يمٌ٘مٞم٦م ِ
أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٢مٟمف أرا َد

سمٞمٕم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ًمٙمٜمف ىمتؾ.
جىبيه:
وؾ ذم ىمتؾ احلًلم ـم٤مئٗمت٤من؛ ـم٤مئٗم ٌ٦م ىم٤مًم٧مُ :ىم َتؾ سمحؼ؛ يمام يًتٗم٤مد ُمـ يمالم
()2

جي٥م أن ُيٌ٤ميع.
اسمـ اًمٕمريب اح٤مًمٙمل  ،وـم٤مئٗم٦م ىم٤مًم٧م :إٟمف اإلُم٤مم اًمذي ُ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وص٤مر اًمٜم٤مس ذم ىمتؾ احلًلم

صمالصم٦م

أصٜم٤مف :ـمر َوملم ووؾم ًٓم٤م ،أطمدُ اًمٓمروملم ي٘مقل :إٟمف ُىم َتؾ سمحؼ؛ وم٢مٟمف أرا َد أن يِمؼ
أنف ىم٤مل:

قمّم٤م اعمًٚمٛملم ،ويٗمرق اجلامقم٦م ،وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل
()3
ٍ
ٍ
واطمد يريدُ أن يٗمرق مج٤مقمت ُٙمؿ وم٤مىم ُتٚمقه  ،ىم٤مًمقا:
رضمؾ
َُمـ ضم٤مءيمؿ وأُمر ُيمؿ قمغم
ٍ
رضمؾ واطمد ،وم٠مراد أن يٗمر َق مج٤مقمتٝمؿ ،وىم٤مل
وأُمر اعمًٚمٛملم قمغم
واحلًلمُ ضم٤مء ُ
سمٕمض ه١مٓء :هق ُ
ٍ
ظمرج ذم اإلؾمالم قمغم وٓة إُمر ،واًمٓمرف
ظم٤مرج
أول
ُ
َ
( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)343/5

ظمرج إًمٞمف أطمدٌ إٓ سمت٠مويؾ ،وٓ
( )3ىم٤مل ذم اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ (ص :)363 :وُم٤م
َ
ىم٤مشمٚمقه إٓ سمام ؾمٛمٕمقا ُمـ ضمده اعمٝمٞمٛمـ قمغم اًمرؾمؾ ،اعمخؼم سمٗمً٤مد احل٤مل ،اعمحذر ُمـ اًمدظمقل
ُ
ومٛمـ أراد أن
ؾمتٙمقن
ذم اًمٗمتـ .وأىمقاًمف ذم ذًمؽ يمثػمةُ :مٜمٝم٤م ىمقًمف  :إٟمف
ٌ
هٜم٤مت َ
وهٜم٤متَ ،
اًمٜم٤مس إٓ هبذا
ظمرج
ٞمع وم٤مرضسمق ُه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜمً٤م ُمـ يم٤من  ،ومام
ُ
َ
أُمر هذه إُم٦م وهل مج ٌ
يٗمرق َ
وأُمث٤مًمف؛ وًمق أن قمٔمٞمٛمٝم٤م واسمـ قمٔمٞمٛمٝم٤م وذي َٗمٝم٤م واسمـ ذيٗمٝم٤م احلًلم ِ
وؾم َٕم ُف سمٞمت ُف أو َوٞمٕم ُتف
َ
َ
َ
أو إسمٚمف  ...ـها.
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1663
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أُمر ُمـ أُمقر
أظمر ىم٤مًمقا :سمؾ يم٤من هق اإلُم٤مم اًمقاضم٥م ـم٤مقمتف ،اًمذي ٓ َيٜم ُٗمذ ٌ
اإليامن إٓ سمف ،وٓ ُشمّمغم مج٤مقم٦م وٓ مجٕم٦م إٓ ظمٚمػ ُمـ يقًمٞمف ،وٓ جي٤مهد قمدو إٓ
ومٝمؿ ُ
أهؾ اًمًٜم٦م ،اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن ٓ هذا وٓ
سم٢مذٟمف ،وٟمحق ذًمؽ ،وأُم٤م اًمقؾمط ُ
ُ
واحلدي٨م
هذا ،سمؾ ي٘مقًمقنُ :ىم َتؾ ُمٔمٚمق ًُم٤م ؿمٝمٞمدً ا ،ومل يٙمـ ُمتقًم ًٞم٤م ُٕمر إُم٦م،
اعمذيمقر ٓ يتٜم٤موًمف ،وم٢مٟمف ح٤م سمٚمٖم ُف ُم٤م ُومٕمؾ سم٤مسمـ قمٛمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ َ
ـمٚم٥م
شمرك
َ
يذه٥م إمم يزيدَ ِ
اسمـ قمٛمف ،أو إمم اًمثٖمر ،أو إمم سمٚمده ،ومٚمؿ
وـمٚم٥م أن
إُمر،
َ
َ
()1
ِ
يًت٠مه هلؿ ،وهذا مل ي ُٙمـ واضم ًٌ٤م قمٚمٞمف .
يٛمٙمٜمقه ،وـمٚمٌقا ُمٜمف أن
َ
أجْم٤م :وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يردون همٚمق ه١مٓء وه١مٓء ،وي٘مقًمقن:
وىم٤مل ً
ُ
وأطم٤مدي٨م
إن احلًلم ُىم َتؾ ُمٔمٚمقُم٤م ؿمٝمٞمدً ا ،وإن اًمذيـ ىمتٚمقه يم٤مٟمقا فم٤معملم ُمٕمتديـ،
ِ
ِ
مل يٗمرق
اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م مل شمتٜم٤موًمف؛ وم٢مٟمف
سم٘مت٤مل
اًمٜمٌل اًمتل ي٠م ُُمر ومٞمٝم٤م
اجلامقم٦م ،ومل ُي٘متؾ إٓ وهق ـم٤مًم٥م ًمٚمرضمقع إمم سمٚمده ،أو إمم اًمثٖمر ،أو إمم يزيد،
داظمال ذم اجلامقم٦مُُ ،م ِ
ً
ٕمر ًو٤م قمـ شمٗمريؼ إُم٦م .وًمق يم٤من ـم٤مًم٥م ذًمؽ أىمؾ اًمٜم٤مس
دم٥م إضم٤مسم ُ٦م احلًلم إمم ذًمؽ؟! وًمق يم٤من
ًمقضم٥م إضم٤مسمتف إمم ذًمؽ ،ومٙمٞمػ ٓ ُ
َ
ً
ومْمال قمـ
جي ْز طمًٌ ُف وٓ إُمً٤م ُيمف،
اًمٓم٤مًم٥م هلذه إُمقر َُمـ هق دون احلًلم مل َ ُ
ِ ()2
ِ
وىمتٚمف .
أهه
ً
جاهيا :الجىاب على فعل عبذ هللا بً الزبير
إن قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

:

إُمر ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م
دقم٤م ًمٜمٗمًف احلٙمؿ ح٤م اٟمٗمٚم٧م
ُ

سمٕمد ُمقت ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وىمٌؾ ذًمؽ مل يدْ ُع ًمٜمٗمًف سم٤مخلالوم٦م ومل
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)666/4
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)666/4
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اًمٜم٤مس عمٌ٤ميٕمتف اؾمتج٤مسمقا ًمف طمتك إٟمف
سم٤ميع يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،ومٚمام دقم٤م
َ
خيرج ،سمؾ ىمد َ
طمٙمؿ مجٞمع سمالد اعمًٚمٛملم إٓ اًمِم٤مم ،وىمٞمؾ إٓ إردن ،ومٝمق إ ًذا مل خيرج قمغم طم٤ميم ٍؿ
وم٤مؾمؼ ومال يّمح ٟمًٌ ُ٦م هذا اعمذه٥م ًمف.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :صمؿ إن اسم َـ اًمزسمػم ح٤م ضمرى سمٞمٜمف وسملم يزيد ُم٤م
ضمرى ُمـ اًمٗمتٜم٦م ،واشمٌٕمف َُمـ اشمٌٕمف ُمـ أهؾ ُمٙم٦م واحلج٤مز وهمػممه٤م ،ويم٤من إفمٝم٤مر ُه
ـمٚم٥م إُمر ًمٜمٗمًف سمٕمد ُمقت يزيد ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ َشمًٛمك سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ،وسم٤م َيٕم ُف قم٤مُم٦م
َ
أهؾ إُمّم٤مر إٓ أهؾ اًمِم٤مم .وهلذا إٟمام شمٕمد وٓيتف ُمـ سمٕمد ُمقت يزيد ،وأُم٤م ذم
طمٞم٤مة يزيد وم٢مٟمف اُمتٜمع قمـ ُمٌ٤ميٕمتف ً
أوٓ ،صمؿ َ
يرض يزيدُ إٓ سم٠من
سمذل اعمٌ٤ميٕم٦م ًمف ،ومٚمؿ َ
ومجر ْت سمٞمٜمٝمام ومتٜم٦م ،وأرؾمؾ إًمٞمف يزيد ُمـ
طم٤مس ُه سمٛمٙم٦م ،ومامت يزيدُ
أؾمػماَ ،
ي٠متٞمف ً
َ
سم٤ميع اسم َـ اًمزسمػم ـم٤مئٗم ٌ٦م ُمـ أهؾ اًمِم٤مم واًمٕمراق وهمػمهؿ.
وهق حمّمقر ،ومٚمام ُم٤مت يزيدُ َ
وشمقمم سمٕمد يزيد اسمٜمُف ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد ،ومل شم ُٓم ْؾ أج٤مُمف ،سمؾ أىم٤م َم أرسمٕملم يق ًُم٤م أو ٟمحقه٤م،
صالح وزهد ،ومل يًتخٚمػ أطمدً ا ،ومت٠مُمر سمٕمده ُمروان سمـ احلٙمؿ قمغم
ويم٤من ومٞمف
ٌ
()1
اًمِم٤مم ،ومل شم ُٓم ْؾ أج٤مُمف ،صمؿ شم٠مُمر سمٕمده اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ .
َ
ُمنف سمـ قم٘مٌ٦م إمم ُمٙم٦م ىم٤مصدً ا قمٌد اهلل سمـ
اٟمٌٕم٨م
وىم٤مل اسمـ يمثػم :صمؿ
ُ
اًمزسمػم ًمٞم٘متٚمف هب٤م؛ ٕنف ومر ُمـ سمٞمٕم٦م يزيد ،ومامت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم همْمقن ذًمؽ،
أُمر قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ذم اخلالوم٦م سم٤محلج٤مز ،صمؿ أظمذ اًمٕمراق وُمٍم،
واؾمتٗمحؾ ُ
وسمقيع سمٕمد يزيد ٓسمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد ،ويم٤من ً
رضمال ص٤محلً٤م ،ومٚمؿ شم ُٓم ْؾ ُمدشمف؛ ُمٙم٨م
 ،ومقصم٥م ُمروان سمـ احلٙمؿ قمغم اًمِم٤مم

يقُم٤م .صمؿ ُم٤مت
يقُم٤م ،وىمٞمؾ :قمنميـ ً
أرسمٕملم ً
َ
وم٠مظمذه٤م ،ومٌ٘مل شمًٕم٦م أؿمٝمر صمؿ ُم٤مت ،وىم٤مم سمٕمده اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)633/4
( )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)345/5

()2

.
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ً
جالثا :خشوج اللشاء على الحجاج في فخىت بً ألاشعث:
يٙمتٗمك سم٤مجلقاب قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجلقاب اعمجٛمؾ اعمت٘مدم ،وهق ٍ
يم٤مف؛ صمؿ ي٘م٤مل :إن
ُمـ سم٘مل ِ
ٟمد َم.
َ
َ
أجقب اًمًختٞم٤مين اًم٘مرا َء اًمذيـ ظمرضمقا ُمع اسمـ إؿمٕم٨م وم٘م٤مل ٓ :أقم َٚم ُؿ
ذيمر
ُ
َ
ِ
٥م ًمف قمـ ُمٍمقمف ،وٓ ٟمج٤م ومٚمؿ ُي٘متؾ إٓ ىمد ٟمدم قمغم ُم٤م
أطمدً ا ُمٜمٝمؿ ُىمتؾ إٓ ىمد ُرهم َ
()1
يم٤من ُمٜمف .
ىم٤مل اسمـ يمثػم :وهلذا ح٤م يم٤مٟم٧م هذه زًم٦م وومٚمت٦م ٟمِم٠م سمًٌٌٝم٤م ذ يمٌػم َ
هٚمؽ ومٞمف
ظمٚمؼ يمثػم؛ وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن
ٌ

()2

.

الشبهت الحادًت والثالجىن:
يٜمً٥م اًم٘مقل سمجقاز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ إمم أئٛم٦م
سمٕمْمٝمؿ أن
طم٤مول ُ
َ
اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،وم٘مد ٟمً ٌَ ُف إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمتٛمدً ا قمغم يمالم اجلّم٤مص ،ويمذًمؽ
ٍ
وٟمً٥م اًم٘مقل سم٤مخلروج إمم
ذيمره٤م اسم ُـ اًمٕمريب
َ
َٟم َ
ً٥م إمم ُم٤مًمؽ ُمٕمتٛمدً ا قمغم ٟم٘مقٓت َ
اًمِم٤مومٕمل ُمٕمتٛمدً ا قمغم يمالم اًمزسمٞمدي ذم ذطمف قمغم اإلطمٞم٤مء ،وٟمً٥م إمم اإلُم٤مم
أمحد ُمٕمتٛمدً ا قمغم رواي٦م أيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل.

ٍ
ُ
واطمد ُمـ ه١مٓء
ٓمالن هذه اًمٜمًٌ٦م ًمٙمؾ
ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م سم٠من يٌلم ُسم
ُ

إرسمٕم٦م:

( )1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (.)143/1
( )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)666/13
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 -1أما أبى حىيفت:
وم٘مد أنٙمر قمٚمٞمف اًمًٚمػ ىمق ًَم ُف سم٤مخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من؛ ىم٤مل اجلّم٤مص« :ويم٤من
ُمِمٝمقرا ذم ىمت٤مل اًمٔمٚمٛم٦م وأئٛم٦م اجلقر؛ وًمذًمؽ ىم٤مل إوزاقمل :اطمتٛم ْٚمٜم٤م أب٤م
ُمذهٌ ُف
ً
طمٜمٞمٗم٦م قمغم يمؾ رء طمتك ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمًٞمػ  -يٕمٜمل ىمت٤مل اًمٔمٚمٛم٦م  -ومٚمؿ ٟمحتٛمٚمف ،
وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومرض سم٤مًم٘مقل ،وم٢من مل
ويم٤من ُمـ ىمقًمف
ُ
ي١ممتر ًمف ومٌ٤مًمًٞمػ

()1

.

ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعمٌ٤مرك وٟمحـ قمٜمده :إن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمرضم ًئ٤م يرى اًمًٞمػ،
ومٚمؿ ُيٜمٙمر قمٚمٞمف َ
ذًمؽ اسم ُـ اعمٌ٤مرك

()2

.

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد :ؾمٛمٕم٧م أب٤م يقؾمػ ،ي٘مقل :يم٤من أبق طمٜمٞمٗم٦م يرى
اًمًٞمػ ،ىمٚم٧م :وم٠من٧م؟ ىم٤ملُ :مٕم٤مذ اهلل

()3

.

وىم٤مل إوزاقمل :اطمتٛمٚمٜم٤م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمذا وقم٘مد سم٠مصٌٕمف ،واطمتٛمٚمٜم٤م قمٜمف
اًمٕمٞمقب ،طمتك
يمذا وقم٘مد سم٠مصٌٕمف اًمث٤مٟمٞم٦م ،واطمتٛمٚمٜم٤م قمٜمف يمذا وقم٘مد سم٠مصٌٕمف اًمث٤مًمث٦م
َ
ضم٤مء سم٤مًمًٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد  ،ومٚمام ضم٤مء سم٤مًمًٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد
ٟمحتٛمٚمف

مل ٟم٘مدر أن

()4

.

وقمـ أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري ،ىم٤مل :يم٤من أبق طمٜمٞمٗم٦م ُمرضم ًئ٤م يرى اًمًٞمػ
( )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (.)65/1
( )3اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (.)163/1
( )6اًمًٜم٦م ًمٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد (.)163/1
( )4اًمًٜم٦م ًمٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد (.)166/1
( )6اًمًٜم٦م ًمٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد (.)331/1

()5

.
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َ
مًؽ ذم يمالُمف ُمـ
وهبذا يتٌلم أن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يرى هذا اًمرأي ًمٙمـ ٓ
وضمٝملم:
اًمقضمف إول :أن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م رضمع قمـ هذا اًم٘مقل يمام ذم يمت٤مب اًمٗم٘مف إيمؼم.
وم٘مد ضم٤مء ومٞمف :ىمٚم٧م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م :ومام شم٘مقل ومٞمٛمـ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ
اعمٜمٙمر ،ومٞمتٌٕم ُف قمغم ذًمؽ ٟم٤مس ،ومٞمخرج قمغم اجلامقم٦م هؾ شمرى ذًمؽ؟ ىم٤مل،ٓ :
أُمر اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًم ُف سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وهذا
ىمٚم٧م :ومل وىمد َ
َ
يٗمًدون ُمـ ذًمؽ أيمثر م٤م يّمٚمحقن
ومريْم٦م واضمٌ٦م؟ ،وم٘م٤مل :هق يمذًمؽً ،مٙمـ ُم٤م
ِ
واؾمتحالل اعمح٤مرم ،واٟمتٝم٤مب إُمقال ،وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
ُمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء،
﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ

ُ
ومٜم٘م٤مشمؾ اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م سم٤مًمًٞمػ؟ ىم٤مل:
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [احلجرات ،]5 :ىمٚم٧م:
ٟمٕمؿ؛ شم٠مُمر وشمٜمٝمك ،وم٢من َىمٌؾ وإٓ ىم٤مشمٚم َت ُف ،ومتٙمقن ُمع اًمٗمئ٦م اًمٕم٤مدًم٦مْ ،
وإن يم٤من اإلُم٤مم
قر ُمـ ضم٤مر ،وٓ َقم ُ
دل
ضم٤مئرا ًم٘مقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ :يييمؿ َضم ُ
ً
()1
ُم َـ َ
زره .
أضمر ُيمؿ وقمٚمٞمف ِو ُ
قمدلً ،م ُٙمؿ ُ

ِ
ً٥م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م
شمراضمٕمف أن اًمٓمح٤موي ذم قم٘مٞمدشمف اعمِمٝمقرة َٟم َ
وم٤م يدل قمغم ُ
ِ
ضمقاز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ.
وص٤مطم ٌَٞمف قمد َم
ؾمٚمػ هذه إُم٦م ،ومال
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ًمق اؾمت٘مر قمٚمٞمف ًمٙم٤من ظمٓم ً٠م أن َٙمر ُه قمٚمٞمف
ُ

يّمح آؾمتدٓل سمخٓم٠م اًمٕم٤ممل وزًمتف .وهذا ُ
أظمرج
ُمثؾ ظمٓمئف ذم ُمً٠مخ٦م اإليامن ح٤م
َ
اًمٕمٛمؾ ُمٜمف.

( )1اًمٗم٘مف إيمؼم (ص.)136 :
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 -2أما إلامام مالك:
ومٚمؿ َأر أطمدً ا ٟمً٥م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ا َ
ًم٘مقل سم٤مخلروج إٓ اسمـ طمزم ،وأطمد اعمٕم٤مسيـ
اعمٙمره ،وقمدم
ُمٕمتٛمديـ قمغم يمال ٍم ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ُمً٠مختلم :قمدم صح٦م سمٞمٕم٦م
َ
اًم٘مت٤مل ُمع اإلُم٤مم اًمٔم٤ممل قمغم ومئ٦م سم َٖم ْ٧م قمٚمٞمف.
()1

()2

أُم٤م اعمً٠مخ٦م إومم :ومت٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م  ،وؾمٞم٠ميت قمد ُم صمٌقهت٤م قمٜمف .
ِ
ِ
وٟمّمقص أصح٤مسمف.
ٟمّمقصف
ْمح اعمرا ُد ُمٜمف سمٜم٘مؾ
وأُم٤م اعمً٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ومٞمت ُ
ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب :ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ذم رواي٦م ؾمحٜمقن :إٟمام ي٘م٤م َشم ُؾ ُمع اإلُم٤مم اًمٕمدل
ِ
َ
قمٜمٝمام إٓ أن ُشمرا َد
إول أو
ؾمقا ٌء يم٤من
اخل٤مرج قمٚمٞمف؛ وم٢من مل يٙمقٟم٤م قمد ًَملم وم٠مُمً ْؽ ُ
َ
سمٜمٗمًؽ أو َ
َ
ُم٤مًمؽ أو ُفمٚم ِؿ اعمًٚمٛملم وم٤مد َوم ْع ذًمؽ .
صمؿ ىم٤مل ٓ :شم٘م٤مشمؾ إٓ ُمع إُم٤م ٍم قم٤مدل ي٘مدُمف ُ
أهؾ احلؼ ٕنٗمًٝمؿ ،وٓ يٙمقن
إٓ ىمرؿم ًّٞم٤م ،وهمػمه ٓ طمٙمؿ ًمف ،إٓ أن يدقمق إمم اإلُم٤مم اًم٘مرر؛ ىم٤مًمف ُم٤مًمؽ؛ ٕن
اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ًم٘مرر .
ظم٤مرج
وىمد روى اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،قمـ ُم٤مًمؽ :إذا ظمرج قمغم اإلُم٤مم اًمٕمدل
ٌ
يٜمت٘مؿ اهلل ُمـ فم٤مملٍ
اًمدومع قمٜمفُ ،مثؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،وم٠مُم٤م همػمه ومدَ ْقم ُف
وضم٥م
ُ
َ
ُ
ِ
سمٛمثٚمف صمؿ يٜمت٘م ُؿ ُمـ يم َٚمٞمٝمام ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اإلهاء. ]6 :

( )1ؾمٌ٘م٧م (ص.)135 :
( )3ص. 311 :
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إول ً
ُ
قمدٓ،
قيع ًمإلُم٤مم ،وم٘م٤مم قمٚمٞمف إظمقاٟمف ُىمقشمٚمقا إذا يم٤من
ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إذا ُسم َ
قيع هلؿ قمغم اخلقف.ىم٤مل ُم٤مًمؽ :وٓ سمد ُمـ إُم٤م ٍم
وم٠مُم٤م ه١مٓء ومال سمٞمٕم َ٦م هلؿ إذا يم٤من ُسم َ
سمر أو وم٤مضمر

()1

.

ٍ
ًمِمٌٝم٦م ىم٤مُم٧م قمٜمدهؿ،
اخلروج قمٚمٞمف
ىم٤مل اًمدردير( :ومٚمٚمٕمدل ىمت٤مهلؿ ،وإن شم٠موًمقا)
َ

دم٥م ُمٕم٤موٟمتف ،ىم٤مل ُم٤مًمؽ
همػم اًمٕمدل ومال ُ
ُ
وجي٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمٕم٤موٟمتف قمٚمٞمٝمؿ ،وأُم٤م ُ
َ :د ْقم ُف وُم٤م ُيرا ُد ُمٜمف؛ يٜمت٘مؿ اهلل ُمـ اًمٔم٤ممل سمٔم٤ممل ،صمؿ يٜمت٘مؿ ُمـ يم َٚمٞمٝمام.
ِ
يمام أنف ٓ جيقز ُ
وضمقره ،وإن
ىمت٤مهلؿ ٓطمتامل أن يٙمقن
ظمروضمٝمؿ قمٚمٞمف ًمٗمً٘مف َ
ُ

يم٤من ٓ جيقز هلؿ اخلروج قمٚمٞمف

()2

.

هذه اًمٜمّمقص ُمـ ُم٤مًمؽ واح٤مًمٙمٞم٦م واوح٦م أن يمالم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم قمدم
اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمع َُمـ ًمٞمس ً
قمدٓ دم٤مه ُمـ ظمرج قمٚمٞمف.
وسح أصح٤مسمف سمح ِ
رُم٦م اخلروج؛ وؾمٞم٠ميت اعمزيد  -إن ؿم٤مء اهلل  ،-وًمٞمس ذم
ُ ُ
َ
يمالُمف إؿمٙم٤مل إٓ ذم ِ
َ
إول
ٟم٘مؾ ؾمحٜمقن :إٟمام ي٘م٤مشمؾ ُمع اإلُم٤مم اًمٕمدل ؾمقا ٌء يم٤من
أو اخل٤مرج.
ُ
خم٤مًمػ ًمٌ٤مىمل اًمرواي٤مت ،وًمٙمالم ُم٤مًمؽ أظمر ح٤م ىم٤مل:
وٟم٘مؾ ؾمحٜمقن هذا
ٌ
ِ
ومألضمؾ هذا
ٓسمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ إُم٤م ٍم سمر أو وم٤مضمر .قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف  -إن ؿم٤مء اهلل -
ٍ
سم٤مىمل يمالُمف.
ٓ يّمح عمٜمّمػ أن يٕمق َل قمغم هذا اًمٜم٘مؾ ويدَ َع َ

( )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (.)166/4
( )3اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ اًمدردير (.)355/4
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ً
ومما ًذل على أن إلامام مالكا ال ًشي الخشوج أمىس:
إُمر إول :ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ :وٓسمد ُمـ إُم٤مم سمر أو وم٤مضمر ،وم٢مىمرار ُه سم٢مُم٤مُم٦م
اخلروج قمٚمٞمف.
اًمٗم٤مضمر يدل أنف ٓيرى
َ

ِ
سمًٗمؽ
وهدْ ُي اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمع طمٙم٤مم زُم٤مٟمف اًمذيـ ُقمرومقا
إُمر اًمث٤مين :ـمري٘م٦م َ
()1

اًمدُم٤مء يم٠ميب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر؛ وم٘مد يم٤من يٕمت٘مد هلؿ اإلُم٤مُم٦م سمؾ ويدقمق ُه سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم،
يثٌ٧م أنف دقم٤م ًمٚمخروج قمٚمٞمٝمؿ.
ومل ْ

ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمً٤م ي٘مقلِ :
ىمد َم قمٚمٞمٜم٤م أبق
ىم٤مل اًمذهٌل :وىم٤مل ُمقؾمك سمـ داود:
ُ

ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م ،وم٘م٤مل :ي٤م ُم٤مًمؽ! يم ُث َر ؿمٞم ٌُ َؽ!
أت٧م قمٚمٞمف اًمً ُ
ٜمقن ،يم ُث َر َؿمٞمٌ ُف.
ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمَُ ،مـ ْ
ىم٤ملُ :م٤م زم أراك شمٕمتٛمدُ قمغم ىمقل اسمـ قمٛمر ُمـ سملم اًمّمح٤مسم٦م؟
وم٤مطمت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس ،ومً٠مخقه،
سم٘مل قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
َ
آظمر َُمـ َ
ىمٚم٧م :يم٤من َ
ومتٛمًٙمقا سم٘مقًمف

()2

.

إُمر اًمث٤مًم٨م :أن ُم٤مًمٙمً٤م ًمق يم٤من ي٘مقل هبذا اًم٘مقل ًمٌلم ذًمؽ أئٛم ُ٦م اًمًٜم٦م وأنٙمروه،
يمام أنٙمروا قمغم همػمه ،ومٕمدم إٟمٙم٤مرهؿ قمٚمٞمف يدل قمغم أنف مل ْ
ي٘مؾ هبذا اًم٘مقل.
اإلمج٤مع قمغم قمدم ضمقاز اخلروج؛ وأنف اقمت٘م٤مد
إُمر اًمراسمع :أن أئٛم٦م اًمًٜم٦م طم َٙمقا
َ
أهؾ اًمًٜم٦م ،ومل يذيمروا خم٤مًمٗم٦م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ؛ وًمق يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م ًمٌٞمٜمقه؛ وم٢من ًمإلُم٤مم
ُم٤مًمؽ وأىمقاًمف اعمٜمزًم َ٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ.
يمثػما طمتك اؾمت٘م٤مم ُمٚمٙمف ...ـها.
( )1ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء (ص :)433 :ىمتؾ ظمٚم ً٘م٤م ً
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)113/6
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يٜمت٘مؿ
اخل٤مرج فم٤م ًح٤م سمٗمٕمٚمفٕ ،نف ىم٤مل:
إُمر اخل٤مُمس :أن اإلُم٤مم ُم٤مًم ًٙم٤م يرى
َ
ُ
اهلل ُمـ فم٤مملٍ سمٛمثٚمف ؛ ومجٕمؾ اخل٤مرج فم٤م ًح٤م.
وسمٕمْمٝمؿ أئٛم ٌ٦م ذم اًمًٜم٦م طمٙمقا
إُمر اًمً٤مدس :أن مج ًٕم٤م ُمـ أئٛم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م،
ُ
اإلمج٤مع قمغم قمدم اخلروج ،ووضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م؛ وٟمًٌقا ذًمؽ ح٤مًمؽ ،وًمق
َ
يم٤من ٌ
ُم٤مًمؽ خم٤مًم ًٗم٤م ًمٌٞمٜمقا ذًمؽ.
وزم
ىم٤مل اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين:
ُ
واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ويمؾ َُمـ َ
ٍ
وم٤مضمر ومال ُخي َر ُج
أُمر اعمًٚمٛملم قمـ رى أو قمـ هم َٚمٌ٦م ،واؿمتدت وـم٠مت ُف ُمـ سمر أو
َ
ضم٤مر أو َ
قمدل.
قمٚمٞمفَ ،
ذيمر ُه ومٝمق ُ
ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م وأئٛم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م
صمؿ ىم٤مل :ويمؾ ُم٤م ىمدُمٜم٤م َ
ٜمّمقص ُمـ ىمقًمف وُمٜمف ُمٕمٚمق ٌم ُمـ ُمذهٌف
قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ،ويمٚمف ىمقل ُم٤مًمؽ؛ ومٛمٜمف ُم
ٌ

()1

.

()2

وأجْم٤م ُ
وشم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ اسمـ طمجر قمٜمف  ،وىم٤مل اسمـ
ٟم٘مؾ يمالم اسمـ سمٓم٤مل اح٤مًمٙملً ،
وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مًمقا :هذا هق آظمتٞم٤مر أن
قمٌداًمؼم اح٤مًمٙمل :وأُم٤م أهؾ احلؼ ُ
وم٤موال ً
ً
وم٤مًمّمؼم قمغم ـم٤مقم٦م اجل٤مئريـ ُمـ
قمدٓ حمًٜمً٤م ،وم٢من مل يٙمـ
يٙمقن اإلُم٤م ُم
ُ
َ
اؾمتٌدال إُمـ
إئٛم٦م أومم ُمـ اخلروج قمٚمٞمف؛ ٕن ذم ُمٜم٤مزقمتف واخلروج قمٚمٞمف
سم٤مخلقف ،وٕن ذًمؽ ُ
حيٛمؾ قمغم ِهراق اًمدُم٤مء ،وؿمـ اًمٖم٤مرات ،واًمٗمً٤مد ذم إرض،
ِ
ُ
ُ
واًمٕم٘مؾ واًمدي ُـ أن
وإصقل شمِمٝمد
وومً٘مف،
أقمٔمؿ ُمـ اًمّمؼم قمغم َضمقره
وذًمؽ
ُ
()3
اعمٙمروهلم َأ ُ
وٓمه٤م سم٤مًمؽمك .
أقمٔمؿ
َ
َ
( )1اجل٤مُمع (ص.)115 :
( )3شم٘مدم (ص.)41 :
( )6اًمتٛمٝمٞمد (.)315/36
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 -3أما إلامام الشافعي:
ٟمً٥م إًمٞمف اًم٘مقل سم٤مخلروج ُمٕمتٛمدً ا قمغم ٟم٘مؾ
رأج٧م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ
وم٘مد
ُ
َ
()1
اًمزسمٞمدي واًمتٗمت٤مزاين ،وؾمٞم٠ميت اجلقاب قمٚمٞمٝمام ُ ،مع أن يمالم اًمزسمٞمدي ذم اخلٚمع ٓ
ذم اخلروج ،وم٤م يدل قمغم أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٓ يرى اخلروج أُمقر أرسمٕم٦م:
إُمر إول :أن هذا مل يثٌ٧م قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ومل يٜم٘مٚمف أطمد قمٜمف  -ؾمقى
()2

ُمـ شم٘مدم  -إٓ ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ يمالم اسمـ طمزم .
إُمر اًمث٤مين :أن ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م َُمـ طمٙمك اإلمج٤مع يم٤مًمٜمقوي ،سمؾ ُمـ أئٛم٦م
إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يمتٌٝم٤م؛ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م:
اًمًٜم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤معمزين طمٙمك
َ
واًمٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر ومٞمام يم٤من قمٜمدَ اهلل

ُمرو ًّٞم٤م ،واضمتٜم٤مب ُم٤م يم٤من قمٜمد اهلل

وضمقرهؿ ،واًمتقسم٦م إمم اهلل
ُمًخ ًٓم٤م ،وشمرك اخلروج قمٜمد شمٕمدّيؿ َ
هبؿ قمغم رقمٞمتٝمؿ

يمٞمام يٕمٓمػ

()3

.

وًمق يم٤من اًمِم٤مومٕمل خم٤مًم ًٗم٤م ًمٌلم ذًمؽ وًمٕمرومف.
إُمر اًمث٤مًم٨م :أن اًمِم٤مومٕمل ًمق يم٤من ي٘مقل هبذا اًم٘مقل ًمٌلم ذًمؽ أئٛم٦م اًمًٜم٦م
وأنٙمروه ،يمام أنٙمرواقمغم همػمه ،ومٕمدم إٟمٙم٤مرهؿ قمٚمٞمف يدل قمغم أنف مل ي٘مؾ هبذا اًم٘مقل.
إُمر اًمراسمع :أن أئٛم٦م اًمًٜم٦م طمٙمقا اإلمج٤مع قمغم قمدم ضمقاز اخلروج وأنف اقمت٘م٤م ُد
أهؾ اًمًٜم٦م ،ومل يذيمروا خم٤مًمٗم٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل؛ وًمق يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م ًمٌٞمٜمقه ،وم٢من ًمإلُم٤مم
اًمِم٤مومٕمل وأىمقاًمف اعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ.
( )1ؾمٞم٠ميت (ص.)163 :
( )3ص.116 :
( )6ذح اًمًٜم٦م (ص.)64 :
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 -4أما إلامام أحمذ:
ٟمً٥م ًمف اًم٘مقل سم٤مخلروج ،وهذا ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م
رأج٧م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ
وم٘مد
ُ
َ
واًمٖمرائ٥م ،ومٙمالم هذا اإلُم٤مم ذم شم٘مرير اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وقمدم اخلروج قمغم أئٛم٦م
()1

يمثػم ًمٚمٖم٤مي٦م ،سمؾ َ
وٟم٘مؾ قمغم ذًمؽ إمج٤مع اًمًٚمػ يمام شم٘مدم .
اجلقر ٌ
٥م ًمإلُم٤مم أمحد هذا اًم٘مقل اقمتٛمدَ قمغم ٟم٘مؾ أيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل ذم
ٟمً َ
واًمذي َ
()2

اًمٕم٘مٞمدة اعمٚمح٘م٦م سمذيؾ اًمٓمٌ٘م٤مت  ،وذًمؽ ذم ىمقًمف قمـ قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحدُ :مـ دقم٤م
ِ
ٍ
سمدقم٦م ومال ُدمٞمٌقه وٓ يمراُم٦مْ ،
ظمٚمٕمف وم٤مومٕمٚمقا.
وإن ىمدر ُشمؿ قمغم
ُمٜمٝمؿ إمم
وهذا ُ
٥م ًمإلُم٤مم أمحد ٕرسمٕم٦م أُمقر:
ٜمً َ
اًمٜم٘مؾ ٓ يّمح أن ُي َ
اعمٕمروف قمـ اإلُم٤مم أمحد وقمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمتل
إُمر إول :أنف خي٤مًمػ اعمِمٝمقر
َ
()3

ٟم٘م َٚمٝم٤م قمـ اًمًٚمػ ،وىمد شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ سمٕمض ذًمؽ .
ٕمتٛمدُ قمٚمٞمف ومٞمام يٜم٘م ُٚمف قمـ اإلُم٤مم
إُمر اًمث٤مين :أن َٟم ْ٘مؾ أيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل ٓ ُي َ
أمحد؛ ٕن روايتف قمـ أمحد ُمٜم٘مٓمٕم٦م؛ وٕنف يٜم٘م ُٚمٝم٤م قمـ أمحد سم٤معمٕمٜمك.
ىم٤مل ؿم ـٞمخ اإلؾم ـالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ويم٤من ُمـ أقم َٔمؿ اح٤مئٚملم إًمٞمٝمؿ  -أي
إؿم٤مقمرة  -اًمتٛمٞمٛمٞمقن :أبق احلًـ اًمتٛمٞمٛمل واسمٜمُف واسمـ ِ
اسمٜمف وٟمحقهؿ؛ ويم٤من سملم
ُ
أيب احلًـ اًمتٛمٞمٛمل وسملم اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٌ٤مىمالين ُمـ اعمقدة واًمّمحٌ٦م ُم٤م هق
ُمٕمروف ُمِمٝمقر .وهلذا اقمتٛمد احل٤مومظ أبق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مسمف اًمذي صٜمٗمف ذم
ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد  -ح٤م ذيمر اقمت٘م٤مده  -اقمتٛمدَ قمغم ُم٤م ٟم٘م َٚمف ُمـ يمالم أيب اًمٗمْمؾ
( )1شم٘مدم (ص.)65 :
(.)636/3( )3
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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قمٌد اًمقاطمد سمـ أيب احلًـ اًمتٛمٞمٛمل .وًم ُف ذم هذا اًمٌ٤مب ُمّمٜمػ ذيمر ومٞمف ُمـ اقمت٘م٤م َد
ِ
ِ
أمحد ُم٤م ِ
ذيمر َ
ٟمٗمًف وضمٕمؾ
سمٚمٗمظ
مجؾ آقمت٘م٤مد
ومٝم َٛم ُف؛ ومل يذيمر ومٞمف أخٗم٤م َفمف وإٟمام َ
يمت٤مسم٤م ذم اًمٗم٘مف قمغم رأي سمٕمض
ي٘مقل :ويم٤من أبق قمٌد اهلل ،وهق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يّمٜمػ ً
إئٛم٦م ،ويذيمر ُمذهٌف سمحً٥م ُم٤م ِ
همػمه سمٛمذه٥م ذًمؽ اإلُم٤مم
ومٝم َٛم ُف ورآه ،وإن يم٤من ُ
أقمٚمؿ ُمٜمف سم٠مخٗم٤مفمف وأومٝمؿ عم٘م٤مصده
َ

()1

.

أُم٤م إُمران اًمٌ٤مىمٞم٤من ومٝمام إُمران اعمِمؽميم٤من ُمع اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.
الشبهت الثاهيت والثالجىن:
مجع يمٌػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمام يدل قمغم أن إمج٤مع
أنف ىمد ذه٥م إمم اخلروج ٌ
ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م
اًمًٚمػ مل يًت٘مر يمام قمزاه هلؿ اسمـ طمزم وم٘م٤مل :وذهٌ٧م
ُ
ومجٞمع اعمٕمتزًم٦م ومجٞمع اخلقارج واًمزيدي٦م إمم أن ؾمؾ اًمًٞمقف ذم إُمر سم٤معمٕمروف
دومع اعمٜمٙمر إٓ سمذًمؽ.
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م إذا مل يٛمٙمـ ُ
ٍ
قمّم٤مسم٦م يٛمٙمٜمٝمؿ اًمدومع ،وٓ يٞمئًقن ُمـ اًمٔمٗمر،
ىم٤مًمقا :وم٢مذا يم٤من أهؾ احلؼ ذم

ومٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ،وإن يم٤مٟمقا ذم ٍ
قمدد ٓ يرضمقن ًم٘مٚمتٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ سمٔمٗمر يم٤مٟمقا
ٌ
ؾمٕم٦م ُمـ ِ
ذم ٍ
ويمؾ ُمـ ُمٕمف
شمرك اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد .وهذا ىمقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وىمقل أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

وـمٚمح٦م واًمزسمػم ويمؾ ُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ

ُ
وىمقل ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم وهمػمهؿ مـ ُمٕمٝمؿ ُمـ
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم ،وهق ُ
ىمقل قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وحمٛمد واحلًـ
ا سمـ قمكم ،وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ،واًم٘م٤مئٛملم يقم احلرة ريض
ُ
وىمقل يمؾ ُمـ أىم٤م َم قمغم اًمٗم٤مؾمؼ احلج٤مج ،و َُمـ وآه ُمـ
اهلل قمـ مجٞمٕمٝمؿ أمجٕملم،
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)151/4
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اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕمٝمؿ يم٠منس سمـ ُم٤مًمؽ ،ويمؾ َُمـ يم٤من مـ ذيمرٟم٤م ُمـ
أوم٤موؾ اًمت٤مسمٕملم يمٕمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب ًمٞمغم وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واسمـ اًمٌحؽمي اًمٓم٤مئل
وقمٓم٤مء اًمًٚمٛمل إزدي واحلًـ اًمٌٍمي وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وُمًٚمؿ سمـ سمِم٤مر وأيب
احلقراء واًمِمٕمٌل وقمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م وقم٘مٌ٦م سمـ قمٌد اًمٖم٤مومر وقم٘مٌ٦م سمـ صٝمٌ٤من
وُم٤مه٤من واعمٓمرف سمـ اعمٖمػمة اسمـ ؿمٕمٌ٦م وأيب اعمٕمد وطمٜمٔمٚم٦م سمـ قمٌد اهلل وأيب ؾمح
اهلٜم٤مئل وـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م واعمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم واًمٜمي سمـ أنس وقمٓم٤مء
اسمـ اًمً٤مئ٥م وإسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل وأيب احلقؾم٤م وضمٌٚم٦م سمـ زطمر وهمػمهؿ ،صمؿ
ُمـ سمٕمد ه١مٓء ُمـ شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ،وُمـ سمٕمدهؿ يمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد
اهلل سمـ قمٛمر ويمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر وحمٛمد سمـ قمجالن ،و َُمـ َظمرج ُمع حمٛمد سمـ قمٌد
اهلل سمـ احلًـ وه٤مؿمؿ سمـ سمنم وُمٓمر ،و َُمـ أظمرج ُمع إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل ،وهق
ُ
طمل وذيؽ وُم٤مًمؽ
اًمذي شمدل قمٚمٞمف
أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م واحلًـ سمـ ّ
ٟم٤مـمؼ
واًمِم٤مومٕمل وداود وأصح٤مهبؿ ،وم٢من يمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ ىمدي ٍؿ وطمدي٨م إُم٤م ٌ
()1
ِ
ُ
ُمٜمٙمرا .
سمذًمؽ ذم ومتقاه ،وإُم٤م
اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ َسمًؾ ؾمٞمٗمف ذم إٟمٙم٤مر ُم٤م رآه ً
ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م هق سمٌٞم٤من أن اًمذيـ ٟمً٥م هلؿ اخلروج قم٤مُمتف ٓيّمح
ُ
ُ
آؾمتدٓل سمف ،وم٢مٟمف ُم٤م سملم أن يٙمقن ىمٌؾ اإلمج٤مع ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف ،وشم٘مدم اجلقاب
قمٚمٞمف ،أو أهنؿ ومٕمٚمقا ً
ظمروضم٤م وًمٞمس يمذًمؽ ،أو أظمٓم٠م ذم ٟمًٌتف،
ومٕمال فمٜمف اسم ُـ طمزم
ً
ِ
٥م إًمٞمف،
ومال يٕمقل قمٚمٞمف ،أو مل خيٓمئ ذم ٟمًٌتفً ،مٙمٜمف م٤م أظمذه اًمًٚمػ قمغم َُمـ ُٟمً َ
ُمع يمقٟمف خم٤مًم ًٗم٤م ًمٚمٜمّمقص.

( )1اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ (.)163/4
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ودوهك بعع ألامثلت:
اخلروج إمم قمكم ويمؾ ُمـ ُمٕمف ،ويمذًمؽ إمم
 -1أظمٓم٠م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م
َ
اخلالف
ُمٕم٤موي٦م ويمؾ ُمـ ُمٕمف ،وم٢من ه١مٓء مل خيرضمقا قمغم طم٤ميمؿ ،وإٟمام طمّمؾ
ُ
سمٞمٜمٝمؿ ذم ٍ
أُمر اؾمتٖمٚمف اعمٜمدؾمقن سملم صٗمقومٝمؿ ،مـ يم٤من ُمريدً ا ًمٚمنم ومحّمٚم٧م
ظمروضم٤م أخٌتف.
اًمٗمتٜم٦م ،ومٚمٞمً٧م صقرة اعمً٠مخ٦م
ً
 -3أظمٓم٠م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ،ومٗمٕم ُٚمٝمؿ
ظمروضم٤م قمغم طم٤ميمؿ ،وإٟمام ظمال ُومٝمؿ سمامذا ُيٌدأ سمف سمٕمد ىمتؾ قمثامن ،ومل يٙمـ هلؿ
ًمٞمس
ً
ىمّمد ذم اًم٘مت٤مل.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٢من قم٤مئِم٦م مل شم٘م٤مشمؾ ومل صخرج ًم٘مت٤مل ،وإٟمام
ظمرضم٧م ًم٘مّمد اإلصالح سملم اعمًٚمٛملم ،وفمٜم٧م أن ذم ظمروضمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم،
صمؿ شمٌلم هل٤م ومٞمام سمٕمد أن َ
شمرك اخلروج يم٤من أومم ،ومٙم٤مٟم٧م إذا ذيمرت ظمروضمٝم٤م شمٌٙمل
طمتك شمٌؾ مخ٤مره٤م.
وهٙمذا قم٤مُم٦م اًمً٤مسم٘ملم ٟمدُمقا قمغم ُم٤م دظمٚمقا ومٞمف ُمـ اًم٘مت٤مل ،ومٜمدم ـمٚمح٦م واًمزسمػم
وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم ،ومل يٙمـ يق َم اجلٛمؾ هل١مٓء ىمّمدٌ ذم آىمتت٤مل،
وًمٙمـ وىمع آىمتت٤مل سمٖمػم اظمتٞم٤مرهؿ ،وم٢مٟمف ح٤م شمراؾمؾ قمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم ،وىمّمدوا
آشمٗم٤مق قمغم اعمّمٚمح٦م ،وأهنؿ إذا متٙمٜمقا ـمٚمٌقا ىمتٚم٦م قمثامن َ
أهؾ اًمٗمتٜم٦م ،ويم٤من قمكم
ٍ
ىمتٚم٧م قمثامن
همػم
راض سم٘متؾ قمثامن وٓ ُمٕمٞمٜمً٤م قمٚمٞمف ،يمام يم٤من حيٚمػ ومٞم٘مقل :واهلل ُم٤م ُ
َ
ُم٤مٕت قمغم ىمتٚمف ،وهق اًمّم٤مدق اًمٌ٤مر ذم يٛمٞمٜمف ،ومخٌم اًم٘متٚم٦م أن يتٗمؼ قمكم ُمٕمٝمؿ
وٓ
ُ
قمغم إُمً٤مك اًم٘متٚم٦م ،ومحٛمٚمقا قمغم قمًٙمر ـمٚمح٦م واًمزسمػم ،ومٔمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم أن
قمٚم ًّٞم٤م َ
محؾ قمٚمٞمٝمؿ ،ومحٛمٚمقا دوم ًٕم٤م قمـ أنٗمًٝمؿ ،ومٔمـ قمكم أهنؿ محٚمقا قمٚمٞمف ،ومحٛمؾ
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رايمٌ٦م ٓ :ىم٤مشمٚم٧م،

همػم واطمد ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مٕظمٌ٤مر
وٓ أُمرت سم٤مًم٘مت٤مل .هٙمذا ذيمره ُ

()1

.

 -6أظمٓم٠م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج إمم احلًلم سمـ قمكم وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم
()2

 يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف . -()3

 -4أظمٓم٠م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج إمم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل  -يمام شم٘مدم . -
()4

 -6أظمٓم٠م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ومت٘مدم أنف رضمع قمٜمف .
همري٥م
 -5وٟمًٌ ُ٦م اسمـ طمزم اخلروج إمم احلًـ اًمٌٍمي وـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م
ٌ
ضمدًّ ا.
ؿمٝمدت احلًـ اًمٌٍمي طملم أىمٌؾ اسمـ
وم٘مد صمٌ٧م قمـ أيب اًمتٞم٤مح أنف ىم٤مل:
ُ
()5

إؿمٕم٨م ،ومٙم٤من احلًـ يٜمٝمك قمـ اخلروج قمغم احلج٤مج وي٠مُمر سم٤مًمٙمػ .
وىم٤مل سمٙمر اعمزين :ح٤م يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م ىم٤مل ـمٚمؼ :اشم٘مقه٤م سم٤مًمت٘مقى

()6

.

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي ي٘مقل :إن احلج٤مج
قمذاب اهلل ،ومال شمدومٕمقا قمذاب اهلل سم٠مجديٙمؿ ،وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٓؾمتٙم٤مٟم٦م واًمتيع،
ُ
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [اعم١مُمٜمقن.]15 :

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)615/4
( )3شم٘مدم (ص .)153 ،166
( )6شم٘مدم (ص.)111 ،151 :
( )4شم٘مدم (ص.)156 :
( )6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد (.)131/1
( )5اًمًػم ( ،)531/3وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمزهد اًمٙمٌػم (.)661
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ويم٤من ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ي٘مقل :اشم٘مقا اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمت٘مقى .وم٘مٞمؾ ًمفِ :
أمج ْؾ ًمٜم٤م اًمت٘مقى.
وم٘م٤مل :أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قمغم ٍ
ٟمقر ُمـ اهلل ،شمرضمق رمح٦م اهلل ،وأن شمؽمك ُمٕمّمٞم٦م

اهلل قمغم ٍ
صخ٤مف قمذاب اهلل .رواه أمحد واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م
ٟمقر ُمـ اهلل ُ

()1

.

()2

ٟ -1مًٌتف إمم احلًـ سمـ ص٤مًمح صحٞمح٦م ً ،مٙمـ هذا م٤م أنٙمره اًمًٚمػ قمٚمٞمف
يم٤مًمثقري وزائدة سمـ ىمداُم٦م واإلُم٤مم أمحد.
وهٙمذا ي٘م٤مل ومٞمٛمـ ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ مـ هؿ سمٕمد اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.
ومٜمخٚمص ُمـ هذا أنف ٓ يّمح آقمتامد قمغم ُم٤م ٟمًٌف اسمـ طمزم ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمام
شم٘مدم ٟم٘م ُٚمف قمٜمف.
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)635/4
( )3ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( :)366/3ىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من يم٤من اًمثقري
دء اًمرأي ومٞمف؛ وىم٤مل أبق ٟمٕمٞمؿ :دظمؾ اًمثقري يقم اجلٛمٕم٦م وم٢مذا احلًـ سمـ ص٤مًمح يّمكم وم٘م٤مل:
أجْم٤م قمـ اًمثقري :ذاك رضمؾ يرى
ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ظمِمقع اًمٜمٗم٤مق؛ وأظمذ ٟمٕم َٚمٞمف ومتحقل ،وىم٤مل ً
اًمًٞمػ قمغم إُم٦م ،وىم٤مل ظمالد سمـ زيد اجلٕمٗمل :ضم٤مءين اًمثقري إمم ه٤م هٜم٤م وم٘م٤مل :احلًـ سمـ
ؾمٛمع ُمـ اًمٕمٚمؿ ووم٘مف يؽمك اجلٛمٕم٦م .وىم٤مل اسمـ إدريسُ :م٤م أن٤م واسمـ طمل؟!ٓ ،
ص٤مًمح ُمع ُم٤م
َ
يرى مجٕم ً٦م وٓ ضمٝم٤م ًدا .وىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث :يم٤من زائدة جيٚمس ذم اعمًجد حيذر اًمٜم٤مس ُمـ
اسمـ طمل وأصح٤مسمف ،ىم٤مل :ويم٤مٟمقا يرون اًمًٞمػ .وىم٤مل أبق أؾم٤مُم٦م قمـ زائدة :أن اسمـ طمل
اؾمتّمٚم٥م ُمٜمذ زُم٤من وُم٤م ٟمجد أطمدً ا يّمٚمٌف .وىم٤مل ظمٚمػ سمـ متٞمؿ :يم٤من زائدة يًتتٞم٥م ُمـ
ٍ
سمحدي٨م قمـ احلًـ ومٖمْم٥م وىم٤ملٓ :
طمدصم٧م رائدة
احلًـ سمـ طمل .وىم٤مل قمكم سمـ اجلٕمد:
ُ
طمدصمتؽ أبدً ا ـها.
ىم٤مل أبق يٕمغم ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( :)66/1ىم٤مل اعمروذي :وؾمٛمٕم٧م أب٤م قمٌد اَّلل وذيمر
احلًـ سمـ طمل وم٘م٤ملٟ ٓ :مرى ُمذهٌف وؾمٗمٞم٤من أطم٥م إًمٞمٜم٤م ،وىمد يم٤من اسمـ طمل ىمٕمد َقم ِـ اجلٛمٕم٦م
ومتـ اًمٜم٤مس سمًٙمقشمف وورقمف ـها.
ويم٤من يرى اًمًٞمػ ،وىم٤مل :ىمد َ
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الشبهت الثالثت والثالجىن:
يردد سمٕمْمٝمؿ أن اخلروج ُُمٜمع ح٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد ،ومٕمغم هذا إذا شمٞم٘مٜم٤م
همٚم٥م قمغم فمٜمٜم٤م أن ُمّمٚمحتف راضمح٦م ،وم٢مٟمف جيقز.
أو َ
وكشف هزه الشبهت مً وحهين:
اًمقضمف إول :أن اًمٜمّمقص ُمتقاشمرة وُمتٙم٤مصمرة ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ
اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ،واًمّمؼم قمغم َضمقره ،ومال جيقز أن ُشمؽمك هذه اًمٜمّمقص ُ
٤مًمػ
وصخ َ
ُٕمث٤مل هذه اعمّم٤مًمح اعمٔمٜمقٟم٦م.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اًمٕمؼمة ذم اًمنميٕم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٖم٤مًم٥م وأُم٤م اًمٜم٤مدر ومال طمٙمؿ
واًمٖم٤مًم٥م أنف يؽمشم٥م قمغم اخلروج ومً٤مد أيمؼم ُمـ صالطمف.
ًمف،
ُ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد ُيٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي
ؾمٚمٓم٤من ،إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمتف

()1

.

وىم٤مل :ويمؾ ُمـ ظمرج قمغم إُم٤م ٍم ذي ؾمٚمٓم٤من إٓ يم٤من ُم٤م شمقًمد قمغم ِ
ومٕمٚمف ُمـ

أقمٔمؿ م٤م شمقًمد ُمـ اخلػم؛ يم٤مًمذيـ ظمرضمقا قمغم يزيد سم٤معمديٜم٦م ،ويم٤مسمـ إؿمٕم٨م
اًمنم
َ
اًمذي ظمرج قمغم قمٌد اعمٚمؽ سم٤مًمٕمراق ،ويم٤مسمـ اعمٝمٚم٥م اًمذي ظمرج قمغم اسمٜمف سمخراؾم٤من،
أجْم٤م ،ويم٤مًمذيـ ظمرضمقا
ويم٠ميب ُمًٚمؿ ص٤مطم٥م اًمدقمقة اًمذي ظمرج قمٚمٞمٝمؿ سمخراؾم٤من ً
قمغم اعمٜمّمقر سم٤معمديٜم٦م واًمٌٍمة وأُمث٤مل ه١مٓء.
وهم٤مي٦م ه١مٓء إُم٤م أن َيٖمٚمٌقا وإُم٤م أن ُيٖمٚمٌقا صمؿ يزول ُمٚمٙمٝمؿ ومال يٙمقن هلؿ
قم٤مىمٌ٦م.
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)651/6
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يمثػما  ،ويمالمه٤م ىمتٚمف أبق
وم٢من قمٌد اهلل سمـ قمكم وأب٤م ُمًٚمؿ مه٤م اًمٚمذان ىمتال ظمٚم ً٘م٤م ً
ومٝمزُمقا
ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ،وأُم٤م أهؾ احلرة واسمـ إؿمٕم٨م واسمـ اعمٝمٚم٥م وهمػمهؿ ُ
وهزم أصح٤مهبؿ ومال أىم٤مُمقا ديٜمً٤م وٓ أب٘مقا دٟمٞم٤م؛ واهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٠مُمر ٍ
ُ
حيّمؾ
سم٠مُمر ٓ
ُ
سمف صالح اًمديـ وٓ صالح اًمدٟمٞم٤م

()1

.

ؾمٗمر اعمرأة سمال حمرم؛ ًمًٌ٥م
وهذا يمٛمثؾ أن ي٘مقل ىم٤مئؾ :ىمد طمرُم٧م اًمنميٕم٦م َ
وهق أن ٓ ي٘مع اًمزٟمك وُم٘مدُم٤مشمف ،وأن٤م ُمتٞم٘مـ أو يٖمٚم٥م قمغم فمٜمل أن ٓ ي٘مع هذا ذم
ؾمٗمري ُمع هذه إضمٜمٌٞم٦م ،ومٞم٘م٤مل :إن هذا اًمًٗمر حمرم سم٤مٕدًم٦م اًمقاوح٦م ،صمؿ إن
اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمف.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :اًمنمائع اًمٕم٤مُم٦م مل ُشمٌ َـ قمغم اًمّمقر اًمٜم٤مدرة

()2

.

وسم٘مراءة يمت٤مب خمتٍم؛ يمٙمت٤مب (شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء) ًمٚمًٞمقـمل شمٔمٝمر أُمثٚم٦م شمدل
قمغم ُمٗم٤مؾمد اخلروج (اًمثقرة)؛ وهذان ُمث٤مٓن:
املثال ألاول :وكعت الحشة:
ىم٤مل اًمًٞمقـمل :وذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم سمٚمٖمف أن أهؾ اعمديٜم٦م ظمرضمقا قمٚمٞمف
وظمٚمٕمقه ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ً
ضمٞمِم٤م يمثٞم ًٗم٤م وأُمرهؿ سم٘مت٤مهلؿ ،صمؿ اعمًػم إمم ُمٙم٦م ًم٘مت٤مل اسمـ
اًمزسمػم ،ومج٤مءوا ويم٤مٟم٧م وىمٕم٦م احلرة قمغم سم٤مب ـمٞمٌ٦م ،وُم٤م أدراك ُم٤م وىمٕم٦م احلرة؟،
ظمٚمؼ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
ذيمره٤م احلًـ ُمرة وم٘م٤مل :واهللِ ُم٤م يم٤مد يٜمجق ُمٜمٝمؿ أطمدُ ،ىمتؾ ومٞمٝم٤م ٌ
َ
وهنٌ٧م اعمديٜم٦م ،واوم ُتض ومٞمٝم٤م أخػ قمذراء ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف
وُمـ همػمهؿُ ،

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)631/4
( )3إقمالم اعمقىمٕملم (.)311/6
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املثال الثاوي :كخل املىصىس حماعت كثيرة مً آل البيت:
إظمقيـ حمٛمد وإسمراهٞمؿ
ظمروج
ىم٤مل اًمًٞمقـمل :وذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم يم٤من
َ
ُ
اسمٜمل قمٌد اهلل سمـ طمًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ومٔمٗمر هبام اعمٜمّمقر وم٘متٚمٝمام
ومج٤مقم٦م يمثػمة ُمـ آل اًمٌٞم٧م ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.
أوىمع اًمٗمتٜم٦م سملم اًمٕمٌ٤مؾمٞملم واًمٕمٚمقيلم ،ويم٤مٟمقا ُ
ىمٌؾ
ويم٤من اعمٜمّمقر أول ُمـ
َ
أُمر سم٤مخلروج
ؿمٞم ًئ٤م واطمدً ا ،وآذى اعمٜمّمقر ظمٚم ً٘م٤م ُمـ اًمٕمٚمامء مـ ظمرج ُمٕمٝمام أو َ

ً
ورضسم٤م وهمػم ذًمؽ
ىمتال
ً

()2

.

جىبيه:
ُشمٓمرح هذه اًمِمٌٝم٦م سم٠مؾمٚمقب آظمر؛ وهق أن هٜم٤مك صمقرات ٟمجح٧م؛ وم٢مذن ٓ
ٍ
وسمٕمْمٝم٤م حمرُم٦م
سم٠مُمقر دٟمٞمقي٦م
ترم مجٞمع اًمثقرات! ،وضمؾ ه١مٓء ي٘مٞمًقن اًمٜمج٤مح
ُ
يم٤مًمتقؾمع ذم احلري٤مت واًمتح٤ميمؿ ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م ،همػم ُمٚمتٗمتلم إمم ُم٤م صخٚمٗمف اًمثقرات
ُمـ ُمّم٤مئ٥م قمٔمٞمٛم٦م ،صمؿ ي٘م٤مل :إذا يم٤من هٜم٤مك ُمـ ٟمجح ومٝمٜم٤مك إيمثر وإيمثر ومِمؾ؛
ومال يّمح أن ٟمجٕمؾ أُمـ اًمٜم٤مس وأقمراوٝمؿ ودُم٤مءهؿ ً
جم٤مٓ ًمٚمتج٤مرب.
الشبهت الشابعت والثالجىن:
ِ
ًمٗمً٘مف ُمتٛمًٙمً٤م سمٌٕمض اًمٜم٘مقٓت
ضمقاز قمزل احل٤ميمؿ
ىمرر سمٕمض اعمٕم٤مسيـ
َ
قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٠مظمريـ اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمد اًمًٚمػ.
( )1شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء (ص.)166 :
( )3شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء (ص.)154 :
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وكشف هزه الشبهت وبيان أنها مشدودة مً أوحه:
()1

اًمقضمف إولُ :م٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمقٓة وًمق
ومً٘مقا ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومدل قمغم طمرُم٦م قمزًمف؛ ٕن اًمٕمزل يٜم٤مذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م.
()2

اًمقضمف اًمث٤مينُ :م٤م شم٘مدم ُمـ إمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمقٓة
ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وًمق ومً٘مقا ،وشم٘مريرهؿ ًمف ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد يدل قمغم قمدم
ِ
ضمقاز ِ
ًمٗمً٘مف سم٢ممج٤مقمٝمؿ.
قمزل احل٤ميمؿ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :اإلمج٤مع.
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُطمرُم٦م ِ
قمزل احل٤ميمؿ ًمٗمً٘مف.
ىم٤مل اًمٜمقوي :وأمجع أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ يٜمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ ،وأُم٤م اًمقضمف
أجْم٤م -
اعمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م أنف يٜمٕمزل  -وطمٙمل قمـ اعمٕمتزًم٦م ً
()3
ومٖمٚمط ُمـ ِ
ٌ
خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع .
ىم٤مئٚمف
ٌ
()4

وأجْم٤م يدل قمغم اإلمج٤مع ُم٤م ٟم٘م َٚم ُف اًمٜمقوي قمـ أيب سمٙمر سمـ جم٤مهد .
ً
وىم٤مل اسمـ اهلامم :واشمٗم٘مقا ذم اإلُمرة واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم قمدم آٟمٕمزال سم٤مًمٗمًؼ
ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م

()5

.

ويدل قمغم هذا اإلمج٤مع اًمدًمٞمالن اًمً٤مسم٘م٤من.
( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
( )6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
( )4شم٘مدم (ص.)163 :
( )6ومتح اًم٘مدير (.)364/1
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الشبهت الخامصت والثالجىن:
ِ
ذيمر سمٕمْمٝمؿ أن اًمِم٤مومٕمل يرى َ
َ
ومتًؽ سمام ٟمًٌف إًمٞمف
ًمٗمً٘مف،
قمزل احل٤ميمؿ
اًمٗمًؼ وم٘مد اظم ُتٚمػ ومٞمف قمغم
اًمزسمٞمدي ُمـ ضمقاز ظمٚم ِع احل٤ميمؿ ًمٗمً٘مف ،وم٘م٤مل :أُم٤م
ُ
ىمقًملم ،وم٤مًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أنف ٓ يٜمٕمزل سمف؛ ٕن ذًمؽ ىمد شمٜمِم٠م قمٜمف ومتٜم٦م أقم َٔم ُؿ
()1
وذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ إمم أنف يٜمٕمزل .
ُمـ ومً٘مف،
َ
وسمام ذيمر اًمتٗمت٤مزاين قمٜمد ىمقل أيب طمٗمص :وٓ يٜمٕمزل اإلُم٤مم سم٤مًمٗمًؼ واجلقر:
أي سم٤مخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم (واجلقر) أي اًمٔمٚمؿ قمغم قمٌ٤مد اهلل شمٕم٤مممٕ ،نف ىمد
واًمًٚمػ ىمد
فمٝمر اًمٗمًؼ واٟمتنم اجلقر ُمـ إئٛم٦م وإُمراء سمٕمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ؛
ُ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ٕن
يم٤مٟمقا يٜم٘م٤مدون هلؿ وي٘مٞمٛمقن اجلُ َٛم َع وإقمٞم٤مد سم٢مذهنؿ ،وٓ يرون
َ
ٍ
سمنمط ًمإلُم٤مُم٦م اسمتدا ًء؛ ومٌٌ٘م٤مء أومم.
اًمٕمّمٛم٦م ًمٞمً٧م
وقمـ اًمِم٤مومٕمل أن اإلُم٤مم يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ واجلقر ،صمؿ ىم٤مل :واعمًٓمقر ذم يمت٥م
ِ
ُ
اٟمٕمزاًمف ووضمقب
واًمٗمرق أن ذم
اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن اًم٘م٤ميض يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ سمخالف اإلُم٤مم.
ٟمّم٥م همػمه إصم٤مر ًة ًمٚمٗمتٜم٦م؛ ح٤م ًمف ُمـ ؿمقيم٦م؛ سمخالف اًم٘م٤ميض

()2

.

وحىاب هزه الشبهت :هق سمٞم٤من أنف ٓ يّمح آقمتامد قمغم هذا اًمٙمالم ذم ٟمًٌتف
ًمٚمِم٤مومٕمل ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :أنف ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ ٓ ذم اجلديد ،ومدل هذا قمغم أنف
رضمع قمٜمف ،ومٙمٞمػ ُيٜمً٥م ٌ
ىمقل ًمٕم٤ممل وىمد رضمع قمٜمف.

( )1إت٤مف اًمً٤مدة اعمت٘ملم (.)366/3
( )3ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م (ص.)666 :
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اًمقضمف اًمث٤مين :أن اًمٜمقوي ُمع ؾم ِ
ٕم٦م اـمالقمف وُمٕمرومتف سمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل واًمِم٤مومٕمٞم٦م
َ

ِ
٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمِم٤مومٕمل ،سمؾ ٟمً ٌَ ُف ًمٌٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وسملم أهنؿ
مل يٜمً ْ
()1

حمجقضمقن سم٤مإلمج٤مع اًمً٤مسمؼ .وشم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمالُمف .
ٟمً٥م هذا اًم٘مقل ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  -همػم ُم٤م ؾمٌؼ -
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :مل أر أطمدً ا َ
()3
()2
ِ
سم٠مىمقاًمف،
اًمٜم٤مس
ُمـ اسمـ طمزم واًمتٗمت٤مزاين  ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمِم٤مومٕمل إُم٤م ٌم اقمتٜمك ُ
ومٚمق يم٤من ً
ىمقٓ ًمف ًمتٜم٤مىمٚمقه وسمٞمٜمقه.
إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ
اًمقضمف اًمراسمع :أن أئٛم٦م اًمًٜم٦م طمٙمقا
َ
()4

سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام شم٘مدم  ،ومل يًتثٜمقا
اعمًٚمؿ وًمق َ
ومًؼ وضم٤مر ،ومـ طمٙمك ذًمؽ ُ
اًمِم٤مومٕمل وًمق ذم اًم٘مديؿ.
ومٝمذه إوضمف إرسمٕم٦م ُشمٌلم قمد َم صح٦م ٟمًٌ٦م هذا اًم٘مقل ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.
الشبهت الصادشت والثالجىن:
طم٤ميمام ُمٕمٞمٜمً٤م ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
أنف ٓ يّمح أن ُي٘متؾ ُمـ مل يٌ٤ميع
ً
أُمر
 :وأُم٤م اًم٘مت٤مل عمـ مل خيرج إٓ قمـ ـم٤مقم٦م إُم٤مم ُمٕملم ومٚمٞمس ذم اًمٜمّمقص ٌ
()5
سمذًمؽ .

( )1شم٘مدم (ص.)163 :
( )3شم٘مدم (ص.)116 :
( )6شم٘مدم (ص.)163 :
( )4شم٘مدم (ص.)41 :
(.)461/4( )6
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وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
طم٤ميمام ُمٕمٞمٜمً٤م ٓ قمغم
إن يمالم اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا ذم قمدم ىمت٤مل ـم٤مئٗم٦م مل ُشمٌ٤ميع
ً
قمدم شم٠مثٞمٛمٝم٤م وأهن٤م قم٤مصٞم٦م ًمٕمدم سمٞمٕم٦م طم٤ميمٛمٝم٤م؛ ومال شمالز َم سملم قمدم اًم٘مت٤مل و قمدم
اًمت٠مثٞمؿ؛ سمؾ هل آصمٛم٦م ٕطم٤مدي٨م وضمقب سمٞمٕم٦م احل٤ميمؿ.
ًم٘مل اهلل يق َم
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :ىم٤مل رؾمقل اهلل ُ :مـ ظمٚم َع يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦مَ ،
()1
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م  ،ومٚمٝمذا
ُم٤مت وًمٞمس ذم ُقمٜم٘مف سمٞمٕم٦مَ ،
اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف ،و َُمـ َ
وطم٤ميمٛم ُٝمؿ ومٝمؿ آصمٛمقن.
ؾمٚمٓم٤مهنُؿ
إذا مل شمٌ٤ميع مج٤مقم٦م أو ومر ٌد
َ
َ

وقمجٌ٤م يمٞمػ يٌٚمغ اهلقى سمّم٤مطمٌف يًٝمؾ ارشمٙم٤مب اإلصمؿ واعمٕمّمٞم٦م سمٕمدم ِ
سمٞمٕم٦م
َ
ُ
ً
ًٝمؾ ذم يمؾ ٍ
ذٟم٥م ٓ َ
ىمتؾ ومٞمف؛ يم٤مًمرسم٤م وزٟمك همػم
احل٤ميمؿ سمحج٦م أنف ٓ ي٘م٤مشمؾ! إذن ومٚم ُٞم ّ
اعمحّمـ وهٙمذا!!...
جىبيه:
ًمٞمس ًمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا قمالىم ٌ٦م ذم دمقيز اخلروج  -يمام ئمـ سمٕمْمٝمؿ -
ح٤م شم٘مدم أن يمالُمف ذم قمدم ىمت٤مل ُمـ مل يٌ٤ميع وم٘مط ٓ أنف ذم قمدم ىمت٤مل َُمـ ظمرج؛ وم٘مد
()2

يمثػم ذم قمدم ضمقاز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ،وأنف
ىمرر أنف ي٘م٤مشمؾ  ،صمؿ إن يمالُمف ٌ
()3

ظمالف ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م .
ُ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1661
( )3شم٘مدم (ص.)151 :
( )6ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ( :)651/6وهلذا يم٤من اعمِمٝمقر
فمٚمؿ،
ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م أهنؿ ٓ يرون
َ
اخلروج قمغم إئٛم٦م وىمت٤مهلؿ سم٤مًمًٞمػ وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ٌ
يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمًتٗمٞمْم٦م قمـ اًمٜمٌل

.
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الشبهت الصابعت والثالجىن:
ِ
أنف ٓ يّمح ُ
قمٍمٟم٤مٕ ،هنؿ
اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ُمـ أهؾ
ىمتؾ اًمذيـ يٌ٤مذون
َ
ًمٞمًقا ظمقارج ومٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون قم٘مٞمدة اخلقارج ذم اًمتٙمٗمػم سمٙمؾ يمٌػمة.

سمٕمض اعمٕم٤مسيـ؛ وهل ُمٌٜمٞم٦م قمغم طمّمقل ظم ْٚم ٍ
ط قمٜمد
وهذه ؿمٌٝم٦م يردده٤م ُ

ِ
سمٕمْمٝمؿ ذم ُمٗمٝمقم اخل٤مرضمل.

ِ
و٤مسمط اخل٤مرضمل ،وأنف ٓ ُيِمؽمط ومٞمف أن
وكشف هزه الشبهت :يٙمقن سمٛمٕمروم٦م
ٍ
واطمد ومٝمق ظم٤مرضمل.
يٙمٗمر سمٙمؾ شمٙمٌػمة ،سمؾ ًمق يمٗمر سمٖمػم ُمٙمٗم ٍر
 ،ومٚمؿ يٙمٗمروا

يتقاومؼ ُمع طم٤مل اخلقارج اًمذي ظمرضمقا قمغم قمكم
وهذا
ُ
أُمر واطمد ِ
سمٙمؾ يمٌػمة ،وإٟمام يمٗمروا ذم ٍ
زقمٛمٝمؿ أن قمكم سمـ أيب
همػم ُمٙمٗمر؛ وهق ُ

َ
طمٙمٛمٝمؿ سم٤مـمؾ ٕنف
يمذب؛ صمؿ
وزقمٛمٝمؿ هذا
تٙمٞمؿ يمت٤مب اهلل،
شمرك
ـم٤مًم٥م
ٌ
ُ
ُ
َ
ٍ
يمذب؛ ومّم٤مروا ظمقارج ًمتٙمٗمػمهؿ سمٖمػم طمؼ.
ُمٌٜمل قمغم

وإن يم٤من سمٕمد ذًمؽ شمٗمرق اخلقارج ِوم َر ًىم٤م وشمٌٜمقا قم٘م٤مئد أظمرى سمحً٥م ومرىمٝمؿ؛

أنٙمر اًمًٜم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أنٙمر احلقض واًمٍماط وهٙمذاً ...مٙمـ سمدقم ُتٝمؿ
ومٛمٜمٝمؿ َُمـ َ
ُمٙمٗمرا.
ذم إصؾ اًمتٙمٗمػم سمام ًمٞمس
ً
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :اًمث٤مًم٨م :اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مًمذٟم٥م

()1

.

رأي اخلقارجُ ،مثؾ شمٙمٗمػم ُمـ ارشمٙم٥م يمٌػمة
وىم٤مل ً
أفمٝمر ىمق ٌم َ
أجْم٤م :وإذا َ
وىم٤مل اًمزريمٌم :اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مًمذٟم٥م
( )1اعمٖمٜمل (.)634/6
( )3اعمٖمٜمل (.)663/6
( )6ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل (.)316/5

()3

.

()2

.
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صٜمػ ُمـ اعمٌتدقم٦م يٕمت٘مدون أن ُمـ ومٕمؾ يمٌػم ًة
وىم٤مل اًمٜمقوي :اخلقارج
ٌ
يمٗمر وظمٚمد ذم اًمٜم٤مر
َ

()1

.

ُ
ف ُ
وم٠مصؾ ىمقل اخلقارج
أصؾ اًمٌدع
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وإذا ُقم ِر َ

َ
يٙمٗمرون سم٤مًمذٟم٥م ،ويٕمت٘مدون ذٟم ًٌ٤م ُم٤م ًمٞمس سمذٟم٥م ،ويرون اشمٌ٤مع اًمٙمت٤مب دون
أهنؿ
اًمًٜم٦م اًمتل صخ٤مًمػ فم٤مهر اًمٙمت٤مب  -وإن يم٤مٟم٧م ُمتقاشمرة  -ويٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ
ِ
ٓرشمداده قمٜمدهؿ ُم٤م ٓ يًتحٚمقٟمف ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم ،يمام ىم٤مل
ويًتحٚمقن ُمٜمف
اًمٜمٌل

ومٞمٝمؿَ :ي٘متٚمق َن َ
أهؾ اإلؾمالم ويدَ قمقن أهؾ إوصم٤من

()2

 ،وهلذا يمٗمروا

قمثامن وقمٚم ًّٞم٤م وؿمٞمٕمتٝمام؛ ويمٗمروا َ
أهؾ صٗملم  -اًمٓم٤مئٗمتلم  -ذم ٟمحق ذًمؽ ُمـ
اعم٘م٤مٓت اخلٌٞمث٦م

()3

.

أجْم٤م :وهلؿ ظم٤مصت٤من ُمِمٝمقرشم٤من وم٤مرىمقا هبام مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وأئٛمتٝمؿ:
وىم٤مل ً
ٍ
ٍ
سمحًٜم٦م
ًمٞمس
أطمدُ مه٤م:
ظمروضمٝمؿ قمـ اًمًٜم٦م وضمٕم ُٚمٝمؿ ُم٤م ًمٞمس سمًٞمئ٦م ؾمٞمئ ً٦م أو ُم٤م َ
ُ
طمًٜم ً٦م ،وهذا هق اًمذي أفمٝمروه ذم وضمف اًمٜمٌل طمٞم٨م ىم٤مل ًمف ذو اخلقيٍمة
اًمتٛمٞمٛملِ :
َ
ويٚمؽ؛ و َُمـ يٕمدل إذا مل
اقم ِد ْل وم٢مٟمؽ مل شمٕمدل؛ طمتك ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل :
()4
وظمنت إن مل أقمدل .
َأقمدل؟ ًم٘مد ِظم ٌْ ُ٧م
ُ
ٍ
َ
وم٘مقًمف :وم٢مٟمؽ مل شمٕمدل َ
قمدل ،وىمقًمف:
وشمرك
ؾمٗمٝم٤م
ضمٕمؾ ُمٜمف ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل
ً
أُمر ًمف سمام اقمت٘مده هق طمًٜم٦م ُمـ اًم٘مًٛم٦م اًمتل ٓ شمّمٚمح.
اقمدل ٌ
( )1روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (.)61/13
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )6644وُمًٚمؿ (ُ )1354مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

.

( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)666/6
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )5156وُمًٚمؿ (ُ )1354مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

.
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صمؿ ىم٤مل :اًمٗمرق اًمث٤مين ذم اخلقارج وأهؾ اًمٌدع :أهنؿ يٙمٗمرون سم٤مًمذٟمقب
ُ
اؾمتحالل دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ،
واًمًٞمئ٤مت؛ ويؽمشم٥م قمغم شمٙمٗمػمهؿ سم٤مًمذٟمقب
دار طمرب ،ودارهؿ هل دار اإليامن
وأن دار اإلؾمالم ُ

()1

.

َ
ضمٕمؾ ومٞمٝمؿ هذيـ اًم٘مقًملم.
وىم٤مل :ومٛمـ ضمٕمٚمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٖم٤مة اعمت٠موًملم
ٌ
ٌ
ؾم٤مئغ
شم٠مويؾ
واًمّمقاب أن ه١مٓء ًمٞمًقا ُمـ اًمٌٖم٤مة اعمت٠موًملم؛ وم٢من ه١مٓء ًمٞمس هلؿ
ُ
ً
أصال ،وإٟمام هؿ ُمـ ضمٜمس اخلقارج اح٤مرىملم ،وُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ،وأهؾ اًمٓم٤مئػ
واخلرُمٞم٦م وٟمحقهؿ مـ ىمقشمٚمقا قمغم ُم٤م ظمرضمقا قمٜمف ُمـ ذائع اإلؾمالم

()2

.

وىم٤مل :وُمـ اقمت٘مد ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ أو همػمه أن ىمت٤مل ه١مٓء سمٛمٜمزًم٦م
ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة اخل٤مرضملم قمغم اإلُم٤مم سمت٠مويؾ ؾم٤مئغ يم٘مت٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب
ٌ
ٌ
ضم٤مهؾ سمح٘مٞم٘م٦م ذيٕم٦م اإلؾمالم وصخّمٞمّمف
هم٤مًمط
ـم٤مًم٥م ٕهؾ اجلٛمؾ وصٗملم = ومٝمق
ه١مٓء اخل٤مرضملم قمٜمٝم٤م .وم٢من ه١مٓء ًمق ؾم٤مؾمقا اًمٌالد اًمتل يٖمٚمٌقن قمٚمٞمٝم٤م سمنميٕم٦م
اإلؾمالم يم٤مٟمقا ُمٚمق ًيم٤م يمً٤مئر اعمٚمقك؛ وإٟمام هؿ ظم٤مرضمقن قمـ ٟمٗمس ذيٕم٦م رؾمقل
ِ
ِ
ظمروج اخلقارج احلروري٦م ،وًمٞمس هلؿ شم٠مويؾ ؾم٤مئغ؛ وم٢من
ذا ُمـ
اهلل وؾمٜمتف ًّ
اجل٤مئز اًمذي ُي َ٘مر ص٤مطمٌف قمٚمٞمف إذا مل يٙمـ ومٞمف ضمقاب ،يمت٠مويؾ
اًمت٠مويؾ اًمً٤مئغ هق
ُ
اًمٕمٚمامء اعمتٜم٤مزقملم ذم ُمقارد آضمتٝم٤مد .وه١مٓء ًمٞمس هلؿ ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع
وًمٙمـ هلؿ ٌ
شم٠مويؾ ُمـ ضمٜمس شم٠مويؾ ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة واخلقارج واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
ُ
يدظمؾ ومٞمف وًمق ذٟم ًٌ٤م واطمدً ا.
وىمقل اسمـ ىمداُم٦م واًمزريمٌم سم٤مًمذٟم٥م
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)13/15
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)646/36
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)465/36

()3

.
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جىبيه:
ُ
اًمرضمؾ ظم٤مرضم ًّٞم٤م ،وم٘مد يٙمقن
ٓ شمالزم سملم ُمٌ٤مذة اخلروج قمٛمٚم ًّٞم٤م ،وأن يٙمقن
ُ
اًمرضمؾ ظم٤مرضم ًّٞم٤مْ ،
وإن مل خيرج قمٛمٚم ًّٞم٤م ،وه١مٓء اًمذيـ ؾمامهؿ اًمًٚمػ سم٤مًم٘مٕمدي٦م؛
َ
رأي اخلقارج وٓ يٌ٤مذون اخلروج.
وهؿ اًمذيـ
يرون َ
()1

ُ
أظمٌ٨م اخلقارج .
ىم٤مل أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمْمٕمٞمػُ :ىمٕمدُ اخلقارج هؿ
رأي اًم ُ٘مٕمد اًمذيـ يرون
وىم٤مل إزهري :واًم َ٘م َٕمدي ُمـ اخلقارج :اًمذي يرى َ
اًمتحٙمٞمؿ طم ًّ٘م٤م؛ همػم أهنؿ ىمٕمدوا قمـ اخلروج قمغم اًمٜم٤مس

()2

.

وىم٤مل اسمـ طمجر :واًم٘مٕمدي٦م ىمق ٌم ُمـ اخلقارج يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سم٘مقهلؿ وٓ
يرون اخلروج ،سمؾ ُيزيٜمقٟم ُف ،ويم٤من قمٛمران داقمٞم ً٦م إمم ُمذهٌف ،وهق اًمذي رصمك قمٌد
اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ىم٤مشمؾ قمكم

سمتٚمؽ إبٞم٤مت اًمً٤مئرة

()3

.

الشبهت الثامىت والثالجىن:
أنف ًمٞمس يمؾ ُمـ ظمرج قمغم طم٤ميمؿ وم٢مٟمف يٙمقن ظم٤مرضم ًّٞم٤م؛ ٕن ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ُيٙمٗمر
احل٤ميمؿ ،وُمـ ًمٞمس ظم٤مرضم ًّٞم٤م ومال يّمح ىمت٤مًمف؟!.
هذا
َ
ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م أن ي٘م٤مل :إٟمف ًمٞمس يمؾ ُمـ ظمرج قمغم طم٤ميمؿ وم٢مٟمف يٙمٗمره
ُ
ُ
ٍ
ظم٤مرج قمغم
أجْم٤م ًمٙمؾ
اًم٘مت٤مل
ًمٙمـ ًمٞمس
حمّمقرا قمغم اخلقارج؛ سمؾ إن اًم٘مت٤مل ً
ً
احل٤ميمؿ وًمق مل يٙمٗمره؛ ًمدًٓم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم ذًمؽ ،وٕنف ُمٗمًد ذم إرض.

(ُ )1مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد (ص ،)653 :رواي٦م أيب داود.
( )3هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (.)165/1
( )6هدي اًمً٤مري (.)463
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واعمٌ٤مذون ًمٗمٕمؾ اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من أىمً٤مم؛ ُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمٗمره سمٙمٌػمة ومٞمٙمقن
خيرج قمٚمٞمف شمديٜمً٤م ًمٗمً٘مف سمال شمٙمٗمػم ،ومٞمٌدع ويْمٚمؾ وحيذر ُمٜمف
ظم٤مرضم ًّٞم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ُ
وًمٞمس ظم٤مرضم ًّٞم٤م ،يمام ومٕمؾ ذًمؽ أئٛم٦م اًمًٜم٦م يمًٗمٞم٤من اًمثقري واإلُم٤مم أمحد ُمع احلًـ
إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم هذا.
اسمـ ص٤مًمح ،سمؾ وٟم٘مؾ اإلُم٤مم أمحد
َ
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وىمد يم٤مٟمقا
اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف وأىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م سم٠مي ٍ
وضمف يم٤من سم٤مًمرو٤م أو اًمٖمٚمٌ٦م ،وم٘مد ؿمؼ هذا
وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل  ،وم٢من ُم٤مت اخل٤مرج قمٚمٞمف
اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم،
َ
ُ
ٍ
ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس،
ُم٤مت ُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وٓ حيؾ ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من ،وٓ اخلروج قمٚمٞمف
ومٛمـ َ
ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م واًمٓمريؼ
ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
َ

()1

.

وُمٜمٝمؿ ُمـ خيرج حلظ دٟمٞمقي ،ومٝم١مٓء ي٘م٤م َشمٚمقن؛ ٕهنؿ ُمٗمًدون ذم إرض،
وًمٞمس ٕهنؿ ظمقارج.
ىم٤مل قمرومج٦م سمـ ذيح إؿمجٕمل ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،ي٘مقلَُ :مـ

ٍ
رضمؾ واطمد ،يريدُ أن يِمؼ قمّم٤م ُيمؿ ،أو يٗمرق مج٤مقمت ُٙمؿ،
وأُمريمؿ مجٞم ٌع قمغم
أت٤م ُيمؿ ُ
وم٤مىمتٚمقه

()2

.

و َ
ظم٤مص٤م سم٤مخلقارج:
دوٟمؽ ُم٤م ُسملم ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘مت٤مل ًمٞمس ًّ
أصٜم٤مف أرسمٕم٦م ،صمؿ ىم٤مل:
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :واخل٤مرضمقن قمـ ىمٌْم٦م اإلُم٤مم،
ٌ
اًمّمٜمػ اًمراسمع :ىمق ٌم ُمـ أهؾ احلؼ ،خيرضمقن قمـ ىمٌْم٦م اإلُم٤مم ،ويروُمقن ظمٚم َٕم ُف
ُ
ًمـتـ ٍ
٠مويؾ ؾم ـ ـ٤مئـغ ،وومٞمٝمؿ ُمٜمٕم ٌ٦م حيت٤مج ذم يمٗمٝمؿ إمم مج ِع اجلٞمـ ـش ،ومٝم١مٓء اًمٌٖم٤مة ،اًمذيـ
( )1أصقل اًمًٜم٦م (ص.)46 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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وواضم٥م قمغم اًمٜم٤مس َُمٕمقٟم ُ٦م إُم٤مُمٝمؿ ذم ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة؛
طمٙمٛم ُٝمؿ،
ٟمذيمر ذم هذا اًمٌ٤مب
ٌ
َ
ًم٘مٝمر ُه ُ
وفمٝمر اًمٗمً٤مد
أهؾ اًمٌٖمل،
َ
ح٤م ذيمرٟم٤م ذم أول اًمٌ٤مب؛ وٕهنؿ ًمق َشمريمقا ُمٕمقٟمتفَ ،
ذم إرض

()1

.

أجْم٤م :وإن َؾمٌقا اإلُم٤م َم أو همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمدلُ ،قمزروا؛ ٕهنؿ
وىم٤مل ً
ارشمٙمٌقا حمر ًُم٤م ٓ طمد ومٞمف .وإن قمروقا سم٤مًمً٥م ،ومٝمؾ ُيٕمزرون؟ قمغم وضمٝملم.
وىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم اإلسم٤موٞم٦م ،وؾم٤مئر أهؾ اًمٌدعُ :يًتت٤مسمقن ،وم٢من شم٤مسمقا ،وإٓ
ُرضسم٧م أقمٜم٤مىمٝمؿ.
ِ
ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق :رأى ُم٤مًمؽ َ
وأهؾ اًم٘مدرُ ،مـ أضمؾ
ىمتؾ اخلقارج
اًمٗمً٤مد اًمداظمؾ ذم اًمديـ ،يم ُ٘مٓم٤مع اًمٓمريؼْ ،
وم٢من شم٤مسمقا ،وإٓ ُىمتٚمقا قمغم إومً٤مدهؿٓ ،
قمغم ُيمٗمرهؿ...

()2

.

وىم٤مل اًمٜمقوي:

ٛمقهؿ وم٤مىمت ُٚمقهؿ وم٢من ذم ِ
أضمرا
وم٢مذا ًم٘مٞم ُت ُ
ىمتٚمٝمؿ ً

()3

 ،هذا

أمجع
إمج٤مع اًمٕمٚمامء ،ىم٤مل اًم٘م٤ميض
شمٍميح سمقضمقب ىمت٤مل اخلقارج واًمٌٖم٤مة وهق
َ
ُ
ٌ
اًمٕمٚمامء قمغم أن اخلقارج وأؿمٌ٤مهٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع واًمٌٖمل ُمتك ظمرضمقا قمغم اإلُم٤مم
ِ
ِ
وضم٥م ُ
وآقمتذار إًمٞمٝمؿ؛
إٟمذارهؿ
رأي اجلامقم٦م وؿم٘مقا اًمٕمّم٤م
ىمت٤مهلؿ سمٕمدَ
َ
وظم٤مًمٗمقا َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ً ،مٙمـ ٓ ُجي َٝمز قمغم ضمرحيٝمؿ وٓ
ُ
أُمقاهلؿ؛ وُم٤م مل خيرضمقا قمـ اًمٓم٤مقم٦م
أؾمػمهؿ وٓ ُشمٌ٤مح
ُمٜمٝمزُمٝمؿ وٓ ُي٘متؾ
ُيتٌع
ُ
ُ
ويٜمتّمٌقا ًمٚمحرب ٓ ُي٘م٤م َشمٚمقن سمؾ ُيق َقمٔمقن و ُيًتت٤مسمقن ُمـ سمدقمتٝمؿ وسم٤مـمٚمٝمؿ؛
( )1اعمٖمٜمل (.)636/6
( )3اعمٖمٜمل (.)663/6
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6511وُمًٚمؿ (ُ )1355مـ طمدي٨م قمكم

.

ــــــــــــــــــــــــــ
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 ،وٟم٘مؾ أبقزرقم٦م اًمٕمراىمل يمالم اًمٜمقوي وأىمره.

وأوم٤مد ُ
ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمذيـ جي٥م أن ُي٘م٤م َشمٚمقا وإن يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم
 ؾم٤مسم ً٘م٤م أو ٓ زاًمقا  -صمالصم٦م أصٜم٤مف:اًمّمٜمػ إول :اعمرشمدون وم٘مد يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم ومٙمٗمروا.
اًمّمٜمػ اًمث٤مين :أهؾ اًمٌدع يم٤مخلقارج.
اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م :اعمٗمًدون ذم إرض؛ وُمٜمٝمؿ اخل٤مرضمقن قمغم اًمًٚمٓم٤من يريدون
ُمٜم٤مزقمتف ذم اًمقٓي٦م.
ىم٤مل

ِ
سم٘متٚمف وم٢مٟمف ُي٘متؾ:
 :ىمد ُيًتدل قمغم أن اعمٗمًدَ ُمتك مل يٜم٘مٓمع ذه إٓ

سمام رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ قمرومج٦م إؿمجٕمل

ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ٍ
رضمؾ واطمد يريدُ أن يِمؼ قمّم٤م ُيمؿ أو
وأُمريمؿ مجٞم ٌع قمغم
ي٘مقلَُ :مـ أت٤م ُيمؿ ُ
يٗمر َق مج٤مقمت ُٙمؿ وم٤مىمتٚمقه

()2

ومٛمـ أرا َد أن
 ،وذم رواي٦مَ :ؾمتٙمقن
ٌ
هٜم٤مت وهٜم٤متَ ،

أُمر هذه إُم٦م وهل مجٞم ٌع وم٤مرضسمق ُه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜمً٤م ُمـ يم٤من
يٗمرق َ

()4( )3

.

وىم٤مل :وهلذا يم٤من أقمدل اًمٓمقائػ أهؾ اًمًٜم٦م :أصح٤مب احلدي٨م ،ودمدُ
َ
ه١مٓء إذا أُمروا سم٘مت٤مل َُمـ َ
ي٠مُمرون أن
ُمرق ُمـ اإلؾمالم أو ارشمد قمـ سمٕمض ذا ئٕمف
ُيً٤مر ومٞمف سمًػمة قمكم ذم ىمت٤مل ـمٚمح٦م واًمزسمػم؛ ٓ ُيًٌك هلؿ ذري٦م وٓ ُيٖمٜمؿ هلؿ ُم٤مل
ٍ
أُمر سمف اًمٜمٌل
وٓ ُجيٝمز هلؿ قمغم
ضمريح وٓ ُي٘متؾ هلؿ أؾمػم ،ويؽميمقن ُم٤م َ
( )1ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)155/1
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1663
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)645/36

وؾم٤مر سمف

ــــــــــــــــــــــــــ
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قمكم ذم ىمت٤مل اخلقارج ،وُم٤م أُمر اهلل سمف رؾمقًمف وؾم٤مر سمف اًمّمديؼ ذم ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل
اًمزيم٤مة ،ومال جيٛمٕمقن سملم ُم٤م ومرق اهلل سمٞمٜمف ُمـ اعمرشمديـ واح٤مرىملم وسملم اعمًٚمٛملم
اعمًٞمئلم؛ ويٗمرىمقن سملم ُم٤م مجع اهلل سمٞمٜمف ُمـ اعمٚمقك وإئٛم٦م اعمت٘م٤مشمٚملم قمغم اعمٚمؽ
وإن يم٤من سمت٠مويؾ .واهلل

أقمٚمؿ

()1

.

أجْم٤م :وهذه اًمٜمّمقص اعمتقاشمرة قمـ اًمٜمٌل
وىم٤مل ً

َ
أدظمؾ
ذم اخلقارج ىمد

ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ًمٗم ًٔم٤م أو ُمٕمٜمًك َُمـ يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مهؿ ُمـ أهؾ إهقاء اخل٤مرضملم قمـ
ذيٕم٦م رؾمقل اهلل

ومج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم

()2

.

أجْم٤م :صمؿ إن أهؾ اعمديٜم٦م يرون ىمت٤مل َُمـ ظمرج قمـ اًمنميٕم٦م يم٤محلروري٦م
وىم٤مل ً
وهمػمهؿ ،ويٗمرىمقن سملم هذا وسملم اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م؛ وهق ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ،وهذا
ُ
احلدي٨م
وؾمٜم٦م ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ ،وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م قمٜمف

اعمقاومؼ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل
هق
ُ
ٍ
سمٕمْمٝم٤م.
ذم اخلقارج ُمـ قمنمة
أوضمف ظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وظمرج اًمٌخ٤مري َ

حي٘مر أطمدُ يمؿ صالشمف ُمع َصالهتؿ ،وصٞم٤مُم ُف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ ،وىمراءشمف
وىم٤مل ومٞمف:
ُ
ُ
يٛمرق
ُمع ىمراءهتؿ ،ي٘مرؤون اًم٘مرآ َن ٓ ُجي٤موز َطمٜم٤مضمرهؿ ،يٛمرىمق َن ُمـ اإلؾمالم يمام
أضمرا قمٜمد اهلل عمـ ىمت َٚم ُٝمؿ
اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م؛ أجٜمام ًم٘مٞمتُٛمقهؿ وم٤مىمت ُٚمقهؿ ،وم٢من ذم ىمتٚمٝمؿ ً
يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م .
وىمد صمٌ٧م ُ
أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
اشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م قمغم ىمت٤مهلؿ ،وىم٤م َشم َٚمٝمؿ ُ
وومرح سم٘متٚمٝمؿ وؾمجدَ هلل
 ،وذيمر ومٞمٝمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اعمتْمٛمٜم٦م ًم٘مت٤مهلؿ،
َ
ِ
ً
سمخالف ُم٤م ضمرى يقم اجلٛمؾ وصٗملم؛
ُم٘متقٓ ،وهق ذو اًمثدي٦م؛
ؿمٙمرا ح٤م رأى أب٤مهؿ
ً
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)463/4
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)415/36

ــــــــــــــــــــــــــ
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وم٢من قمٚم ًّٞم٤م مل يٗمرح سمذًمؽ ،سمؾ فمٝمر ُمٜمف ُمـ اًمت٠مخؿ واًمٜمدم ُم٤م فمٝمر ،ومل ُيذيمر قمـ اًمٜمٌل
ذم ذًمؽ ؾمٜم٦م؛ سمؾ ُذيمر أنف ىم٤مشمؾ سم٤مضمتٝم٤مدهُ ،
وم٠مهؾ اعمديٜم٦م اشمٌٕمقا اًمًٜم٦م ذم ىمت٤مل
اح٤مرىملم ُمـ اًمنميٕم٦م وشمرك اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م ،وقمغم ذًمؽ أئٛم٦م أهؾ احلدي٨م؛ سمخالف
َُمـ ؾمقى سملم ىمت٤مل ه١مٓء وه١مٓء؛ سمؾ ؾمقى سملم ىمت٤مل ه١مٓء وىمت٤مل اًمّمديؼ ح٤مٟمٕمل
اًمزيم٤مة ،ومجٕمؾ مجٞمع ه١مٓء ُمـ سم٤مب اًمٌٖم٤مة يمام ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ ومٕمٚمف ُمـ اعمّمٜمٗملم ذم
ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل؛ وم٢من هذا مجع سملم ُم٤م ومرق اهلل سمٞمٜمٝمامُ ،
وأهؾ اعمديٜم٦م واًمًٜم٦م ومرىمقا
()1

سملم ُم٤م ومر َق اهلل سمٞمٜمف واشمٌٕمقا اًمٜمص اًمّمحٞمح واًم٘مٞم٤مس اعمًت٘مٞمؿ اًمٕم٤مدل
ِ
سمٛمٜمزًم٦م ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة
وىم٤مل :وأُم٤م اعمذيمقرون ومٝمؿ ظم٤مرضمقن قمـ اإلؾمالم؛
.

وسمٛمٜمزًم٦م اخلقارج اًمذيـ ىم٤مشم َٚم ُٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،وهلذا اومؽمىم٧م ؾمػمة قمكم

ذم ىمت٤مًمف ٕهؾ اًمٌٍمة واًمِم٤مم وذم ىمت٤مًمف ٕهؾ اًمٜمٝمروان؛ ومٙم٤مٟم٧م ؾمػم ُشمف ُمع
أهؾ اًمٌٍمة واًمِم٤مُمٞملم ؾمػم َة ِ
إخ ُمع أظمٞمف وُمع اخلقارج سمخالف ذًمؽ.
ٜمّمقص قمـ اًمٜمٌل
وصمٌت٧م اًم
ُ

ِ
ًمّمديؼ
إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىمت٤مل ا
سمام اؾمت٘مر قمٚمٞمف
ُ

وىمت٤مل اخلقارج؛ سمخالف اًمٗمتٜم٦م اًمقاىمٕم٦م ُمع أهؾ اًمِم٤مم واًمٌٍمة؛ وم٢من اًمٜمّمقص
دًم ٧م ومٞمٝم٤م سمام دًم٧م واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م .قمغم أن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م
ٍ
َ
سمت٠مويؾ ؾم٤مئغ؛
اخل٤مرضمقن قمغم اإلُم٤مم
جي٥م ىمت٤مهلؿ هؿ
َُمـ يرى أن أهؾ اًمٌٖمل اًمذيـ ُ
ٓ اخل٤مرضمقن قمـ ـم٤مقمتف.
َ
اًم٘مًٛملم سمٖم٤مة؛ وسملم اًمٌٖم٤مة واًمتت٤مر ومرق سملم
جيٕمٚمقن
وآظمرون
َ

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)654/33
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)636/36

()2

.
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وىم٤مل :وأصح٤مب اًمرؾمقل
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قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهمػمه مل يٙمٗمروا اخلقارج

اًمذيـ ىم٤مشمٚمقهؿ ،سمؾ أول ُم٤م ظمرضمقا قمٚمٞمف وتٞمزوا سمحروراء ،وظمرضمقا قمـ اًمٓم٤مقم٦م
واجلامقم٦م ،ىم٤مل هلؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 :إن ًمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ

()1

ومرضمع
ُمً٤مضمدٟم٤م وٓ طم٘مٙمؿ ُمـ اًمٗملء  ،صمؿ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اسم َـ قمٌ٤مس ومٜم٤م َفم َر ُهؿ
َ
يً ِ
همٜمؿ هلؿ
٥م هلؿ ذري٦م ،وٓ َ
ٟمحق ٟمّمٗمٝمؿ ،صمؿ ىم٤مشمؾ اًمٌ٤مىمل وهمٚمٌٝمؿ ،وُمع هذا مل ْ
ً
ؾم٤مر ومٞمٝمؿ ؾمػم َة اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمرشمديـ؛ يمٛمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب وأُمث٤مًمف ،سمؾ
ُم٤مٓ ،وٓ َ

يم٤مٟم٧م ؾمػمة قمكم واًمّمح٤مسم٦م ذم اخلقارج خم٤مًمٗم٦م ًمًػمة اًمّمح٤مسم٦م ذم أهؾ اًمردة ،ومل
ُ
اشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م قمغم أهنؿ مل يٙمقٟمقا ُمرشمديـ قمـ
يٜمٙمر أطمدٌ قمغم قمغم ذًمؽ ،وم ُٕمٚمؿ
ْ
()2
ديـ اإلؾمالم. ...
فائذة:
شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًملم ذم ِ
ىمتؾ اًمقاطمد ُمـ اخلقارج؛ ومذه٥م اسم ُـ شمٞمٛمٞم٦م أنف
َ
ِ
اقمت٘م٤مده ُي٘متؾ وًمق مل يٌ٤مذ اخلروج؛ وهق أطمد ىمقزم اًمٕمٚمامء وسمف ىم٤مل أمحد ذم
سمٛمجرد
رواي٦م ،وهق اًمّمقاب؛ ٕن قمٛمر أراد ىمتؾ صٌٞمغ سمـ قمًؾ ًمق يم٤من حمٚمق ًىم٤م أي ظم٤مرضم ًّٞم٤م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٠مُم٤م ىمتؾ اًمقاطمد اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمـ اخلقارج؛
يم٤محلروري٦م واًمراومْم٦م وٟمحقهؿ :ومٝمذا ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٗم٘مٝم٤مء مه٤م روايت٤من قمـ اإلُم٤مم
جيقز ُ
ىمتؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ؛ يم٤مًمداقمٞم٦م إمم ُمذهٌف وٟمحق ذًمؽ مـ
أمحد ،واًمّمحٞمح أنف ُ
ومٞمف ومً٤مد .وم٢من اًمٜمٌل

٘مٞمتٛمقهؿ وم٤مىمت ُٚمقهؿ
ىم٤مل :أجٜمَام ًَم ُ

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)653/1
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)341/6
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)153 :

()3

 ،وىم٤ملً :مئ ْـ أدريمت ُٝمؿ
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َ
ًميسم٧م
وضمدشمؽ حمٚمق ًىم٤م
 ،وىم٤مل قمٛمر ًمّمٌٞمغ سمـ قمًؾً :مق
ُ

.

ـمٚم٥م أن ي٘متؾ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م أول اًمراومْم٦م طمتك
وٕن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
َ
هرب ُمٜمف .وٕن ه١مٓء ُمـ أقمٔمؿ اعمٗمًديـ ذم إرض ،وم٢مذا مل يٜمدومع ومً٤م ُدهؿ
ٍ
ِ
جي٥م ُ
واطمد ُمٜمٝمؿ إذا مل ئمٝمر هذا اًم٘مقل أو يم٤من ذم
ىمتؾ يمؾ
إٓ
سم٤مًم٘متؾ ُىمتٚمقا  ،وٓ ُ
ىمتٚمف ُمٗمًد ٌة راضمح٦م.
وهلذا َ
شمرك اًمٜمٌل
()3

َ
ىمتؾ ذًمؽ اخل٤مرضمل اسمتدا ًء ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا

ي٘متؾ أصح٤مسمف  ،ومل يٙمـ إ ْذ ذاك ومٞمف ومً٤م ٌد قم٤مم؛ وهلذا شمرك قمكم ىمت َٚمٝمؿ َ
أول ُم٤م
فم٤مهرا مل
يمثػما ويم٤مٟمقا داظمٚملمَ ذم اًمٓم٤مقم٦م واجلامقم٦م
ً
فمٝمروا؛ ٕهنؿ يم٤مٟمقا ظمٚم ً٘م٤م ً
()4
حي٤مرسمقا أهؾ اجلامقم٦م ،ومل يٙمـ يتٌلم ًمف أهنؿ هؿ .
الشبهت الخاشعت والثالجىن:
ظمروضم٤م ،وإٟمام إقمال ٌم سمٕمدم
أن اعمٔم٤مهرات دمقز قمغم وزم إُمر ٕهن٤م ًمٞمً٧م
ً
اًمرو٤م قمغم ىمرار ُمٕملم.
وكشف هزه الشبهت بأن ًلال :إن اعمٔم٤مهرات حمرُم٦م ذ ًقم٤م ُٕمقر:
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )6644وُمًٚمؿ (ُ )1354مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

.

( )3اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ( :)611/6أظمرضمف اسمـ إنٌ٤مري ُمـ وضمف آظمر قمـ يزيد سمـ
اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد ،قمـ قمٛمر سمًٜمد صحٞمح ،وومٞمف :ومٚمؿ يزل صٌٞمغ ووٞم ًٕم٤م ذم ىمقُمف
ظمّمٞمٗم٦م ،قمـ ّ
سمٕمد أن يم٤من ؾم ّٞمدا ومٞمٝمؿ ـها.
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)4536وُمًٚمؿ (ُ )3664مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)455/36

.
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إُمر إول :أهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمألدًم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ أُمرة سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ.
إُمر اًمث٤مين :أهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ذم ُمٜم٤مصح٦م احل٤ميمؿ ،وهل ُمٜم٤مصحتف
()1

أُم٤مُمف  -يمام شم٘مدم  ،-وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق حمرم.
اًمًٚمػ ُمع وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع؛
إُمر اًمث٤مًم٨م :أهن٤م وؾمٞمٚم٦م مل يتخذه٤م
ُ
()2

ومتٙمقن سمدقم٦م  -وىمد شم٘مدم سمٞم٤من هذه اًم٘م٤مقمدة . -
إُمر اًمراسمع :أهن٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٗمقى وزقمزقم٦م إُمـ.
وشمٗمّمٞمؾ هذا ذم اًمراسمط أدٟم٤مه

(.)3

الشبهت ألاسبعىن:
ِ
أُمرا ٟمٜمٙمره ًم٘مقُمٜم٤مك سمحد
أن اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًمقا ًمٕمٛمر :واهلل ًمق رأجٜم٤م ُمٜمؽ ً
ؾمٞمقومٜم٤م ،ومٝمذا يدل قمغم أن اخلروج سم٤مًمًٞمػ ضم٤مئز .
وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
ٍ
ٍ
صحٞمح وٓ وٕمٞمػ ،وإٟمام اًمذي رأج ُتف
سمًٜمد ٓ
إين مل أىمػ قمغم هذه اًم٘مّم٦م
دظمٚم٧م قمغم قمٛمر وهق ىم٤مقمدٌ قمغم ضمذع ذم داره وهق
صم٤مسمتً٤م هق أن طمذيٗم٦م ىم٤مل:
ُ
( )1شم٘مدم (ص.)43 :
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6يمتٌ٧م ومٞمام ؾمٌؼ رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ذم سمٞم٤من طمرُم٦م اعمٔم٤مهرات ،ورددت قمغم سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت
واؾمٛمٝم٤م يمِمػ ؿمٌٝم٤مت جمقزي اعمٔم٤مهرات .
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=3073

درؾم٤م صقشم ًٞم٤م سمٕمٜمقان :اعمٔم٤مهرات ذم ُمٞمزان اًمنمع .
وأخ٘مٞم٧م ً
أجْم٤م ً
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=922
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حيد ُ
ومدٟمقت ُمٜمف ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م اًمذي أمه َؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،وم٘م٤مل :هٙمذا
ث ٟمٗمًف،
ُ
ِ
أُمرا ٟمٜمٙمر ُه
سمٞمده  -وأؿم٤مر هب٤م  -ىم٤ملُ :
ىمٚم٧م :اًمذي ّيٛم َؽ واهلل ًمق رأجٜم٤م ُمٜمؽ ً
ِ
أُمرا شمٜمٙمروٟمف ًم٘مقُمتٛمقه؟،
ًم٘مقُمٜم٤مك ،ىم٤مل :آخٚمف اًمذي ٓ إهل إٓ هق ًمق رأجتؿ ُمٜمل ً
ِ
أُمرا ٟمٜمٙمره ًم٘مقُمٜم٤مك ،ىم٤مل :ومٗمرح
ُ
وم٘مٚم٧م :آخٚمف اًمذي ٓ إهل إٓ هق ًمق رأجٜم٤م ُمٜمؽ ً
أصح٤مب حمٛمد ُمـ اًمذي إذا
ومرطم٤م ؿمديدً ا ،وىم٤مل :احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ ومٞمٙمؿ
َ
سمذًمؽ ً
أُمرا يٜمٙمره ىمقُمٜمل
رأى ُمٜمل ً

()1

.

ٌ
حمٛمقل قمغم اًمت٘مقيؿ
وًمٞمس ومٞمٝم٤م حمؾ اًمِم٤مهد وهق اًمت٘مقيؿ سم٤مًمًٞمػ ،ومٝمق إذن
اًمٗمٝمؿ هق اًمذي دمتٛمع ُمٕمف سم٘مٞم٦م إدًم٦م.
سم٤مًمٜمّمٞمح٦م قمغم اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م .وهذا
ُ
الشبهت الحادًت وألاسبعىن:
اخلروج سم٤مًمًٞمػ؛ ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :مل يٙم ْـ
أنف جيقز
ُ
وأصح٤مب يتٌٕمقن أُمره ،وّيتدون سمًٜمتف ،صمؿ
ٟمٌل ىمط إٓ يم٤من ًمف ُمـ أُمتف َطمقاريقن،
ٌ
ي٠ميت ُمـ سمٕمد ذًمؽ أُمراء ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن ،ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ٓ ي١مُمرون يٖمػمون
ومٛمـ ضم٤مهدَ ُهؿ سمٞمده ،ومٝمق ُم١مُمـ ،و َُمـ ضم٤مهدَ ُهؿ سمٚمً٤مٟمف،
اًمًٜمـ ،و ُئمٝمرون اًمٌدعَ ،

ُ
ُمث٘م٤مل
ومٝمق ُم١مُمـ ،و َُمـ ضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ،ومٝمق ُم١مُمـ ،وًمٞمس وراء ذًمؽ ُمـ اإليامن

طمٌ٦م ظمردل

()2

.

وم٘مقًمف :ومٛمـ ضم٤مهدهؿ سمٞمده يدل قمغم اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم إُمراء.

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)55/1
( )3اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م (.)316/1
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وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل

سمٕمْم٤م ،وم٘مد شم٘مدُم٧م إدًم٦م
سمٕمْمٝم٤م ً
يٗمن ُ
()1

ُ
احلدي٨م قمغم إٟمٙم٤مر ُم٤م
حٛمؾ هذا
ُ
واإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من  ،وم ُٞم َ
أتك سمف اًمًٚمٓم٤من ُمـ اعمحرُم٤مت؛ ُمثؾ آٓت اًمٓمرب؛ ُمع ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وىمد ُجي٤مب قمـ ذًمؽ سم٠من اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ٓ يًتٚمزم اًم٘مت٤مل.
أجْم٤م ذم رواي٦م ص٤مًمح ،وم٘م٤مل :اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ًمٞمس سم٤مًمًٞمػ
وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ أمحد ً
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومجٝم٤م ُد إُمراء سم٤مًمٞمد أن ُي َ
زيؾ سمٞمده ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ اعمٜمٙمراتُ ،مثؾ
واًمًالح،
ِ
آٓت اعمالهل اًمتل هلؿ ،وٟمحق ذًمؽ ،أو يٌٓمؾ سمٞمده ُم٤م
يٙمن
ريؼ مخقرهؿ أو
أن ُي َ
َ
أُمروا سمف ُمـ اًمٔمٚمؿ إن يم٤من ًمف ىمدرة قمغم ذًمؽ ،ويمؾ هذا ضم٤مئز ،وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب
اًمٜمٝمل قمٜمف ،وم٢من هذا أيمثر ُم٤م ُخيِمك ُمٜمف
ىمت٤مهلؿ ،وٓ ُمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ اًمذي ور َد
ُ
أن ُي َ
أُمر وطمده
٘متؾ
ُ

()2

.

اًمقضمف اًمث٤مين :أن اعمراد هبذا احلدي٨م إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،ومٚمٞمس اعمرا ُد سمف ذيٕمتٜم٤م،
يمام ىم٤مًمف اسمـ اًمّمالح واًمٜمقوي.
ىم٤مل اًمٜمقوي :قمغم أن هذا احلدي٨م َُم ٌ
ؾمٌؼ ُمـ إُمؿ ،وًمٞمس ذم
ًقق ومٞمٛمـ َ

ِ
ذيمر هلذه إُم٦م .هذا آظمر يمالم اًمِمٞمخ أيب قمٛمرو وهق فم٤مهر يمام ىم٤مل
ًمٗمٔمف ٌ

()3

.

فم٤مهر هذا احلدي٨م خم٤مًم ًٗم٤م ًمألطم٤مدي٨م
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف ح٤م رأى اإلُم٤مم أمحد
َ
ػ هذا احلدي٨م ،وومٕمؾ ُمث َٚمف إثرم.
اًمٙمثػمة ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر اًمًٚمٓم٤من و ُفمٚمٛمف = وٕم َ
( )1شم٘مدم (ص.)65 ،66 :
( )3ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)346/3
( )6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)36/3
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ىم٤مل أمحد :ضمٕمٗمر هذا هق أبق قمٌد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر ،واحل٤مرث سمـ ومْمٞمؾ
ًمٞمس سمٛمحٛمقد احلدي٨م ،وهذا اًمٙمالم ٓ يِمٌف يمالم اسمـ ُمًٕمقد ،اسمـ ُمًٕمقد
ي٘مقل :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :اصؼموا طمتك شمٚم٘مقين

()1

.

أثٌ٧م
وىم٤مل إثرم :وهذا قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،وذاك قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،وهذا َ
ُمقاومؼ ًمألطم٤مدي٨م ،وذاك خم٤مًمػ ،صمؿ شمقاشمرت إطم٤مدي٨م قمـ
اإلؾمٜم٤مديـ ،وهق
ٌ
ي٠مُمرون سم٤مًمٙمػ،
اًمٜمٌل ومٙمثرت قمٜمف ،وقمـ اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م سمٕمدَ هؿ
ِ
وُمذه٥م
ويٙمرهقن اخلروج ،ويٜمًٌقن َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ إمم ومراق اجلامقم٦م،
()2
ِ
وشمرك اًمًٜم٦م .
احلروري٦م
فائذة:
أظمرج ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل رؾمقل اهلل ُ :م٤م ُمـ ٟمٌل سمٕمث ُف
اهلل ذم ٍ
سمًٜمتف وي٘متدون
أُم٦م ىمٌكم إٓ يم٤من ًمف ُمـ أُمتف طمقاريقن،
ٌ
وأصح٤مب ي٠مظمذون ُ
صخٚمػ ُمـ ِ
ظمٚمقف ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن ،ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ٓ
سمٕمدهؿ
سم٠مُمره ،صمؿ إهن٤م
ٌ
ُ

ِ
ي١مُمرون ،ومٛمـ ضم٤مهدَ هؿ ِ
سمٚمً٤مٟمف ومٝمق ُم١مُمـ ،و َُمـ
سمٞمده ومٝمق ُم١مُمـ ،و َُمـ ضم٤مهدَ ُهؿ
ُ
َ
()3
ضم٤مهدَ هؿ ِ
سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ ،وًمٞمس ورا َء ذًمؽ ُمـ اإليامن طمٌ٦م ظمردل .
ُ
ِ
مل يْمٕمػ اإلُم٤مم أمحد َ
يمر ًمٗمظ (أُمراء) وإٟمام
ًمٗمظ ُمًٚمؿ ٕنف ًمٞمس ومٞمف ذ ُ
ػ اًمٚمٗمظ اًمذي ُذيمِ َر ومٞمف إُمراء.
وٕم َ
(ُ )1مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين (ص ،)415 :واٟمٔمر ًمالؾمتزادة :اًمًٜم٦م
ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل ( ،)143/1وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)346/3
(ٟ )3م٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (ص.)361 :
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)63
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وصٜمٞمع اسمـ رضم٥م ذم (ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ) ِ
ػ ًمٗمظ ُمًٚمؿ
يقه ُؿ أنف يْمٕم ُ
ُ
وًمٞمس إُمر يمذًمؽ  -واهلل أقمٚمؿ ٕ -ن احلدي٨م سمدون ًمٗمظ إُمراء ٓ خي٤مًمػ
سم٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م.
الشبهت الثاهيت وألاسبعىن:
()1

أنف جيقز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ سم٤مًمًٞمػ ح٤م أظمرج ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م ىم٤مل قمٛمر:
ً
رضمال ُمٜمٝمؿ ،وم٢من اؾمت٘م٤م َم اشمٌٕمقه ،وإن ضمٜمػ ىمتٚمقه،
ًمـ يٕمجز اًمٜم٤مس أن يقًمقا
َ
قمٚمٞمؽ ًمق ىمٚم٧م :إن شمٕمق َج قمزًمقه؟ وم٘م٤مل قمٛمر ،ٓ :اًم٘متؾ أن َٙم ُؾ
وم٘م٤مل ـمٚمح٦م :وُم٤م
عمـ سمٕمدَ ه .
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
وٕمػ ؾمٜمد اًم٘مّم٦م ومٝمل ُمرؾمٚم٦م ٕن ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م مل يًٛمع
اًمقضمف إول:
ُ
قمٛمر ومل يدرك زُمٜمف.
خم٤مًمػ ًمٚمث٤مسم٧م قمـ قمٛمر ذم
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا إثر ُمـ ضمٝم٦م اًمدراي٦م
ٌ
ٟمّمٞمحتف ًمًقيد سمـ همٗمٚم٦م؛ ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م أُمٞم٦م؛ إين ٓ
أخ٘م٤مك سمٕمد قم٤مُمل؛ هذا وم٤مؾمٛمع ِ
َ
وأـم ْع ْ
وإن أُمر قمٚمٞمؽ قمٌدٌ طمٌٌم
أدري ًمٕمكم أن ٓ
َ ْ
يٜمت٘مص َ
َ
َ
ديٜمؽ وم٘مؾ:
أُمرا
رضسمؽ وم٤مصؼم ،وإن
جمدع؛ إن
ُ
طمرُمؽ وم٤مصؼم ،وإن أراد ً
ؾمٛمع وـم٤مقم ٌ٦م ودُمل دون ديٜمل؛ ومال شمٗم٤مرق اجلامقم٦م
ٌ

( )1يمت٤مب اعمٖم٤مزي (ص.)441 :
( )3أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )644/5سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.

()2

.
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خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمتقاشمرة ذم اًمّمؼم قمغم ضمقر احل٤ميمؿ  -وىمد
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
ٌ
()1

شم٘مدم ذيمره٤م . -
()2

اًمقضمف اًمراسمع :خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وُمٕمت٘مدهؿ  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف . -
الشبهت الثالثت وألاسبعىن:
()3

سمٕمْمٝمؿ سمام أظمرج اسمـ ؿمٌ٦م  :أنف ىمد ضم٤مء إؿمٕم٨م وُمٕمف مج٤مقم٦م ُمـ
اؾمتدل ُ
أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم قمٛمر يٓمٚمٌقن ُمٜمف َ
قمزل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أُمػم اًمٙمقوم٦م ،وسمٓمؾ
قمٛمر ً
ٟمزوٓ قمٜمد رهمٌتٝمؿُ ،مع صم٘متف سمًٕمد،
اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،وظم٤مل رؾمقل اهلل  ،ومٕمز ًَمف ُ
ومج٤مر وُمٜمٕم ُٙمؿ طم٘مٙمؿ وأؾم٤م َء صحٌتٙمؿ؛
صمؿ ؾم٠مخٝمؿ وم٘م٤مل :إذا يم٤من اإلُم٤مم قمٚمٞمٙمؿ
َ
ُم٤م شمّمٜمٕمقن سمف؟ ىم٤مًمقاْ :
قرا َصؼمٟم٤م ،وم٘م٤مل قمٛمر ٓ :واهللِ اًمذي ٓ إهل إٓ
إن رأجٜم٤م َضم ً
ِ
َ
يم٠مظمذهؿ إي٤ميمؿ ،وشميسمقهؿ
شمٙمقٟمقن ؿمٝمداء ذم إرض طمتك شم٠مظمذوهؿ
هقٓ ،
ذم احلؼ يميهبؿ إي٤ميمؿ وإٓ ومال  ،وم٘م٤مًمقا ذم هذا ضمقاز اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم
احل٤ميمؿ اجل٤مئر اًمٔم٤ممل.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :وٕمػ ؾمٜمد اًم٘مّم٦م؛ وذًمؽ أن ذم إؾمٜم٤مده٤م ه٤مرون سمـ قمٌد اهلل
احليُمل؛ مل يقصم٘مف إٓ اسمـ طمٌ٤من سمذيمره ذم اًمث٘م٤مت ،وهذا ٓ ُيٕمتؼم شمقصمٞم ً٘م٤م ٕن اسمـ
ٌ
جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل.
طمٌ٤من ُمتً٤مهؾ ضمدًّ ا ذم اعمج٤مهٞمؾ .ومل َأر أطمدً ا وصم٘مف همػم ُه؛ ومٝمق
( )1شم٘مدم (ص.)61 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
( )6شم٤مريخ اعمديٜم٦م (.)615/6
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ذه٥م أبق طم٤مشمؿ واسمـ قمٌد اًمؼم
وذم اإلؾمٜم٤مد قمٗمٞمػ سمـ ُمٕمدي يمرب؛ وم٘مد
َ
واًمٕمجكم وهمػمهؿ إمم أنف ًمٞمس صح٤مسمٞم٤م ،وُمـ ضمٕمٚمف صح٤مسمٞم٤م مل ِ
ي٠مت سمٌٞمٜم٦م ،وإذامل
ًّ
ًّ
ٌ
وشمقصمٞمؼ اًمٕمجكم ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف؛ ٕنف ذم
جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل،
يثٌ٧م أنف صح٤ميب ومٝمق
ُ
ً
شمً٤مهال ُمـ اسمـ طمٌ٤من.
شمقصمٞمؼ اعمج٤مهٞمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم أيمثر
يمام أوم٤مده اعمٕمٚمٛمل ذم يمت٤مسمف (اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠منٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إب٤مـمٞمؾ)؛ إذ ىم٤مل:
«وم٤مسمـ طمٌ٤من ىمد يذيمر ذم (اًمث٘م٤مت) ُمـ جيد اًمٌخ٤مري ؾمامه ذم (شم٤مرخيف) ُمـ
اًم٘مدُم٤مء ْ
وإن مل يٕمرف ُم٤م روى وقمٛمـ روى وُمـ روى قمٜمف ،وًمٙمـ اسمـ طمٌ٤من
ُمٙمثرا ؛
يِمدد ورسمام شمٕمٜم٧م ومٞمٛمـ وضمد ذم روايتف ُم٤م اؾمتٜمٙمر وإن يم٤من اًمرضمؾ ُمٕمرو ًوم٤م ً
ىمري٥م ُمٜمف ذم شمقصمٞمؼ اعمج٤مهٞمؾ ُمـ اًم٘مدُم٤مء ،ويمذًمؽ اسمـ ؾمٕمد
واًمٕمجكم
ٌ

()1

.

وشمقصمٞمؼ اًمٕمجكم وضمد ُشمف سم٤مٓؾمت٘مراء ،يمتقصمٞمؼ اسمـ
وىم٤مل ذم إنقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م:
ُ
أوؾم ُع
طمٌ٤من أو َ

()2

.

اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا إثر ُمـ ضمٝم٦م اًمدراي٦م خم٤مًمػ ًمٚمث٤مسم٧م قمـ قمٛمر  -يمام
()3

شم٘مدم  -ذم ٟمّمٞمحتف ًمًقيد سمـ همٗمٚم٦م ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م
أخ٘م٤مك سمٕمد قم٤مُمل هذا وم٤مؾمٛمع ِ
َ
وأـم ْع وإن أُمر قمٚمٞمؽ
أُمٞم٦م إين ٓ أدري ًمٕمكم أن ٓ
َ ْ
َ
َ
يٜمت٘مص
أُمرا
رضسمؽ وم٤مصؼم ،وإن
قمٌدٌ طمٌٌم جمدع؛ إن
ُ
طمرُمؽ وم٤مصؼم ،وإن أراد ً
ؾمٛمع وـم٤مقم٦م ودُمل دون ديٜمل؛ ومال شمٗم٤مرق اجلامقم٦م .
ديٜمؽ وم٘مؾ:
ٌ

(.)366/1( )1
(.)56/1( )3
( )6شم٘مدم (ص.)164 :
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمتقاشمرة ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ  -وىمد
()1

شم٘مدم ذيمره٤م .-
()2

اًمقضمف اًمراسمع :أنف خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وُمٕمت٘مدهؿ  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف . -
الشبهت الشابعت وألاسبعىن:
ٌ
داظمؾ
أن اًمٓمٕمـ ذم احل٤ميمؿ ووزم إُمر ،واًمٙمالم قمٚمٞمف ،واًمتِمٝمػم سم٠مظمٓم٤مئف
ت٧م آطمتً٤مب اعمٓمٚمقب ذ ًقم٤م ،واعمٛمدوح أهٚمف.
وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
ُمٓمٚم٥م ذقملً ،مٙمـ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م
إن آطمتً٤مب قمغم احل٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من
ٌ
()3

اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م ؛ وهل اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف أُم٤مُمف ٓ وراءه ،ومال يّمح أن ٟمًٕمك ذم
ٍ
ِ
ـم٤مقم٦م سمًٚمقك ـمريؼ ُمٕمّمٞم٦م.
ومٕمؾ
الشبهت الخامصت وألاسبعىن:
أن أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م ظمرج قمغم اًمقاصمؼ؛ ٕنف ُمٌتدع؛
ِ
وقمغم ِ
ومجع ُمـ إئٛم٦م ،ومٝمذا
اًمقاصمؼ وم٠مثٜمك قمٚمٞمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ
ظمروضمف ىمت َٚم ُف
إصمر
ُ
ٌ
يدل قمغم أن اخلروج ًمٞمس سمدقم ً٦م وٓ اخل٤مرج ُمٌتد ًقم٤م.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أنف مل يثٌ٧م أن ىمتؾ اإلُم٤مم اًمٙمٌػم أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل يم٤من
( )1ص.66 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
( )6شم٘مدم (ص.)63 :
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()1

ٕضمؾ اخلروج؛ وم٘مد روى اًم٘مّم٦م اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ حيٞمك
اًمّمقزم ىم٤مل :يم٤من أمحد سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلٞمثؿ اخلزاقمل ُمـ أهؾ احلدي٨م،
ويم٤من ضمده ُمـ رؤؾم٤مء ٟم٘مٌ٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،ويم٤من أمحد وؾمٝمؾ سمـ ؾمالُم٦م  -طملم
يم٤من اح٠مُمقن سمخراؾم٤من  -سم٤ميٕم٤م اًمٜم٤مس قمغم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،إمم
أن دظمؾ اح٠مُمقن سمٖمداد وم رومؼ سمًٝمؾ طمتك ًمٌس اًمًقاد ،وأظمذ إرزاق ،وًمزم
ظمٚمؼ ُمـ
أمحدُ سمٞمتف ،صمؿ إن أُمره ترك سمٌٖمداد ذم آظمر أج٤مم اًمقاصمؼ ،واضمتٛمع إًمٞمف ٌ
اًمٜم٤مس ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف إمم أن ُمٚمٙمقا سمٖمداد ...صمؿ طمٙم٤مه٤م.
وذم إؾمٜم٤مده٤م حمٛمد سمـ حيٞمك اًمّمقزم وهق مل ي ْٚم َؼ زُمـ أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل؛
()2

()3

ٕن أمحد سمـ ٟمٍم شمقذم قم٤مم (361ـه )  ،واًمّمقزم قم٤مم (665ـه)  ،ومٌلم ووم٤مهتام
()4

ً
ـمقيال؛ صمؿ ذم شمرمجتف أنف
أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ،وًمٞمس ذم شمرمج٦م اًمّمقزم أنف قمٛمر
روى قمـ أيب داود اًمًجًت٤مين؛ وهق ذم ـمٌ٘م٦م شمالُمٞمذ أمحد سمـ ٟمٍم ،ومٝمذا يدل قمغم
أنف مل يدريمف.
إمج٤مع أئٛم٦م اًمًٜم٦م قمغم شمٌديع ُمـ خيرج قمغم اًمًٚمٓم٤من،
اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدم
ُ
ٍ
سمدقم٦م
ومـ طمٙمك هذا اإلمج٤مع اإلُم٤مم أمحد ،ومٞمٌٕمد أن يثٜمل قمٚمٞمف؛ ٕنف ُىمتؾ ًمٗمٕمؾ
شمقضم٥م شمٌديٕمف.
ُ

(.)664/6( )1
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)155/11
( )6شم٤مريخ سمٖمداد (.)333/4
( )4اٟمٔمر :يمت٤مب شمٜمٌٞمٝم٤مت قمغم يمت٤مب فم٤مهرة اإلرضم٤مء ٕظمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ أنٞمس اعمّمٕمٌل (ص،)36 :
وم٘مد شمٜمٌٝم٧م هلذا سمٕمد اًمٜمٔمر ذم يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع.
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن ىمتٚمف يم٤من ٕضمؾ اًمّمؼم قمغم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن يمال ُم اهلل همػم
خمٚمقق ،وهذا اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع صمٜم٤مء إئٛم٦م قمٚمٞمف ،ىم٤مل اًمذهٌل :ىم٤مل اسمـ اجلٜمٞمد
ظمتؿ اهلل ًمف سم٤مًمِمٝم٤مدة ،وىم٤مل :ىم٤مل اعمروذي:
ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم يؽمطمؿ قمٚمٞمف ،وىم٤ملَ :
ذيمر أمحد سمـ ٟمٍم وم٘م٤مل:
ُ
ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ َ

ًم٘مد ضم٤م َد سمٜمٗمًف

()1

.

الشبهت الصادشت وألاسبعىن:
أن اإلُم٤مُملم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب أئٛم٦م هدى وىمد ظمرضم٤م
قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،وًمق يم٤من اخلروج حمر ًُّم٤م ح٤م ومٕماله.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م
اًمقضمف إول :شم٘مدم أن اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب طمٙمك
َ
اخلروج ،وم٤مًم٘مقل سم٤مخلروج خي٤مًمػ آقمت٘م٤مد اًمذي يم٤من يتٌٜم٤مه ويدقمق إًمٞمف.
وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم
ىم٤مل ذم رؾم٤مًم٦م ٕهؾ اًم٘مّمٞمؿ :وأرى
َ
ِ
واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس،
ووم٤مضمرهؿُ ،م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وُمـ وزم اخلالوم٦م،
سمرهؿ
َ
وطم ُر َم اخلروج قمٚمٞمف
وروقا سمف ،وهمٚمٌٝمؿ سمًٞمٗمف طمتك ص٤مر ظمٚمٞمٗم ً٦م
ْ
وضمٌ٧م ـم٤مقمتفَ ،

()2

.

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م عمـ شم٠مُمر قمٚمٞمٜم٤م،
وىم٤مل :إصؾ اًمث٤مًم٨م :أن ُمـ مت٤مم آضمتامع،
َ
وًمق يم٤من قمٌدً ا طمٌِم ًّٞم٤م.

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)156 ،151/11
( )3اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)66/1
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ٍ
وىمدرا ،صمؿ ص٤مر
سمقضمقه ُمـ أنقاع اًمٌٞم٤من ذ ًقم٤م
ومٌلم اهلل هذا سمٞم٤م ًٟم٤م ؿم٤موم ًٞم٤م يم٤موم ًٞم٤م،
ً
هذا إصؾ ٓ ُيٕمرف قمٜمد أيمثر ُمـ يدقمل اًمٕمٚمؿ ،ومٙمٞمػ اًمٕمٛمؾ سمف؟!

()1

.

ٟمزع يده
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ٓ ي٘م٤مل ظمرج إٓ عمـ يم٤من ت٧م طمٙم ِؿ طم٤ميمؿ ،صمؿ َ
ظمالف طم٤مل هذيـ اإلُم٤مُملم؛ ومٚمٞمً٤م ت٧م طمٙمؿ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م،
ُمـ ـم٤مقمتف .وهذا
ُ
وم٢مٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م ُيثٌ٧م أن دوًم٦م آل ؾمٕمقد ذم اًمدرقمٞم٦م يقُمذاك ت٧م طمٙمؿ اًمدوًم٦م
اًمٕمثامٟمٞم٦م ً
أصال طمتك ُي٘م٤مل إهنام ظمرضم٤م قمٚمٞمٝم٤م.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

 :مل خيرج اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

قمغم دوًم٦م اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ومٞمام أقمٚمؿ وأقمت٘مد ،ومٚمؿ يٙمـ ذم ٟمجد رئ٤مؾم٦م وٓ إُم٤مرة
ًمألتراك ،سمؾ يم٤مٟم٧م ٟمجد إُم٤مرات صٖمػمة وىمرى ُمتٜم٤مصمرة ،وقمغم يمؾ سمٚمدة أو ىمري٦م
 ُمٝمام صٖمرت  -أُمػم ُمًت٘مؾ ..وهل إُم٤مرات سمٞمٜمٝم٤م ىمت٤مل وطمروب وُمِم٤مضمرات،ظمرج قمغم أوو٤م ٍع
واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب مل خيرج قمغم دوًم٦م اخلالوم٦م ،وإٟمام َ
ٟمقر هذه اًمدقمقة
وم٤مؾمدة ذم سمٚمده ،ومج٤مهدَ ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده وص٤م َسمر وصم٤م َسمر طمتك اُمتد ُ
إمم اًمٌالد إظمرى

()2

.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :وم٤م ي١ميمد أن ٟمجد اًمٞمامُم٦م  -سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م  -ودوًم٦م آل ؾمٕمقد
ٍ
ظم٤مص٦م ً -مٞمً٧م ت٧م إُم٤مرة اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُم٤م ىم٤مًمف اًمديمتقر
سم٤مًمدرقمٞم٦م  -سمّمٗم٦م
ص٤مًمح اًمٕمٌقد :مل شمِمٝمد ٟمجد قمغم اًمٕمٛمقم ٟمٗمق ًذا ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،ومام اُمتد إًمٞمٝم٤م
ؾمٚمٓم٤مهن٤م ،وٓ أتك إًمٞمٝم٤م وٓة قمثامٟمٞمقن ،وٓ ضم٤مسم٧م ظمالل دي٤مره٤م طم٤مُمٞم٦م شمريمٞم٦م ذم
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)116/1
(ُ )3مـح٤مرضة صقشمٞم٦م ،سمقاؾمـ ـٓم٦م :دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًم ـدقمقة اًمِم ـ ـٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًم ـقه٤مب
(ص.)361 :
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 ،وم٤م يدل قمغم

هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اؾمت٘مراء شم٘مًٞمامت اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اإلداري٦م ،ومٛمـ ظمالل
رؾم٤مًم٦م شمريمٞم٦م قمٜمقاهن٤م (ىمقاٟملم آل قمثامن ُمْم٤مُملم دومؽم اًمديقان)  -يٕمٜمل ىمقاٟملم آل
قمثامن ذم ُم٤م يتْمٛمٜمف دومؽم اًمديقان ،أخٗمٝم٤م يٛملم قمكم أومٜمدي اًمذي يم٤من أُمٞمٜمً٤م ًمٚمدومؽم
اخل٤مىم٤مين ؾمٜم٦م (1316ـه) اعمقاوم٘م٦م ًمًٜم٦م (1535م).
ُمـ ظمالل هذه اًمرؾم٤مًم٦م يتٌلم أنف ُمٜمذ أوائؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اهلجري،
يم٤مٟم٧م دوًم٦م آل قمثامن شمٜم٘مًؿ إمم اصمٜمتلم وصمالصملم إي٤مًم٦مُ ،مٜمٝم٤م أرسمع قمنمة إي٤مًم٦م قمرسمٞم٦م،
وسمالد ٟمجد ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤مقمدا اإلطمً٤مء ،إن اقمتؼمٟم٤مه ُمـ ٟمجد

()1

.

يمثػما ذم ظمالل دراؾمتٜم٤م ًمت٤مريخ اًمدوًمتلم
ىم٤مل أُملم ؾمٕمٞمد :وًم٘مد طم٤موًمٜم٤م ً
إُمقي٦م واًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ،وشم٤مريخ إجقسمٞملم ،واعمامًمٞمؽ ذم ُمٍم ،صمؿ شم٤مريخ اًمٕمثامٟمٞملم
اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمدهؿ وورصمقهؿ ،أن ٟمٕمثر قمغم اؾمؿ ٍ
وال ،أو طم٤ميم ٍؿ أرؾمٚمف ه١مٓء،
أو أوئلؽ أو أطمدهؿ إمم ٟمجد أو إطمدى ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م اًمقؾمٓمك ،أو اًمِمامًمٞم٦م ،أو
اًمٖمرسمٞم٦م أو اجلٜمقسمٞم٦م ،ومٚمؿ ٟم٘مع قمغم رء ،م٤م يدل قمغم ِ
ُمزيد ُمـ اإلمه٤مل تٛمؾ شمٌٕمتف
أُمر ُم٘م٤مـمٕم٤مت
هذه اًمدول ...قمغم أن اًمذي اؾمتٜم َت ْجٜم٤مه ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هق أهنؿ شمريمقا َ
ٟمجد اًمقؾمٓمك واًمٖمرسمٞم٦م إمم إذاف اهل٤مؿمٛمٞملم طمٙم٤مم احلج٤مز اًمذيـ َضم َروا قمغم
أن ينمومقا قمغم ىمٌ٤مئٚمٝم٤م إذاوم٤م ضمزئ ًّٞم٤م

()2

.

( )1قم٘مٞمدة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ( ،)31/1سمقاؾمٓم٦م دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب (ص.)366 :
( )3يمت٤مب شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م (ص ،)36 :سمقاؾمٓم٦م :دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب (ص.)365 :
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الشبهت الصابعت وألاسبعىن:
سمح رُم٦م اخلروج يم٤من ومٞمف ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ صمؿ
أن اًم٘مقل ُ
()1

اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع ،وأصح اًم٘مقًملم أصقًم ًّٞم٤م أن اإلمج٤مع سمٕمد اخلالف ٓ يٜمٕم٘مد ،ومٕمغم
هذا ٓ يٜمٕم٘مد هذا اإلمج٤مع.
وكشف هزه الشبهت مً وحهين:
ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صح٦م اإلمج٤مع سمٕمد اخلالف،
اًمقضمف إولُ :طمٙمل
ٌ
()2

إمج٤مقم٤م ً ،مٙمـ ٓ
وإن يم٤من اعمٕمروف ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم أهنؿ جيٕمٚمقٟمف
ً
يّمح أن ُيتذرع هبذا قمغم أن ُمـ مل ي٘مر سم٤مإلمج٤مع قمغم صح٦م اخلروج ومٝمق ُمٕمذور؛
إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي مل يٜم٤مزع ومٞمف
ٕنف ومرع قمـ هذه اعمً٠مخ٦م إصقًمٞم٦م ،وذًمؽ أن
َ
وشمقار ُدهؿ قمغم شمٌديع اعمخ٤مًمػ سم٢ممج٤مقمٝمؿ ُمًتثٜمك ُمـ ذيمر اخلالف
أطمد ُمٜمٝمؿ ،سمؾ
ُ
ذم هذه اعمً٠مخ٦م ،سمؾ ىمد ي٘م٤مل :إن إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذه اعمً٠مخ٦م يدل قمغم صح٦م
اًم٘مقل سم٠من اإلمج٤مع يٜمٕم٘مد سمٕمد ظمالف.

ٍ
ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ذم طمٙمؿ اخلروج قمغم
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ٓ يًٚمؿ سمقضمقد
()3

اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مدً ا ىمٌؾ طمّمقل
احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ  -يمام شم٘مدم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ  -ومٞمٙمقن
ُ
اخلالف ،وهق إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م.

ٟم٘مال صحٞمح٤م قمـ ٍ
ً
ُمٜم٘مقٓ ً
أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء إوًملم وإٟمام
( )1مل أر اًم٘مقل سمٕمدم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع
ً
اؿمتٝمر سمف اعمتٙمٚمٛمقن واعمت٠مظمرون ،شم٘مدم (ص.)136 :
( )3وأظمٓم٠م أبق يٕمغم ح٤م ٟمً٥م هذا اًم٘مقل ٕمحد ذم رواي٦م؛ وأول ُمـ مل يقاوم٘مف شمٚمٛمٞمذه أبق اخلٓم٤مب.
( )6يمام شم٘مدم (ص 161 :وُم٤م سمٕمده٤م).
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الشبهت الثامىت وألاسبعىن:
اخلروج سم٤معمٔم٤مهرات
ظمروضم٤م طمتك يٙمقن سم٤مًمًٞمػ ،أُم٤م
أن اخلروج ٓ يًٛمك
ُ
ً
ظمروضم٤م.
وإىمقال ومال يًٛمك
ً
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن اعمٔم٤مهرات حمرُم٦م ،وهل قمغم أىمً٤مم يمام شم٘مدم ،وأىمؾ أطمقاهل٤م
فم٤مهر ُمٙمٗم ًرا ًمٚمح٤ميمؿ سمٖمػم ُمٙمٗمر ،ومٝمق ظم٤مرضمل ،وُمـ
ؾمق ًءا ُم٤م يم٤من حمر ًُم٤م ،ومٛمـ
َ
فم٤مهر إلؾم٘م٤مط احل٤ميمؿ ٕضمؾ
فم٤مهر إلؾم٘م٤مط احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ شمديٜمً٤م ومٝمق ُمٌتدع ،وُمـ
َ
َ
ٗمًدٌ ذم إرض يًتحؼ اًم٘متؾ  -ويمؾ هذه إىمً٤مم ىمد َ ِ
اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُم ِ
يمره٤م
ؾمٌؼ ذ ُ
ُ
()1
ذم ُمقوع آظمر . -
ٍ
أظمٓم٤مء ذم اًمدوًم٦م ْ
إن يم٤من سمداوم ٍع دٟمٞمقي ومٗمٕم ُٚمف حمرم؛
اطمتج٤مضم٤م قمغم
فم٤مهر
و َُمـ
ً
َ
ٟمّمقص اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ،وإن يم٤من سمداوم ٍع
ٕنف ظم٤مًمػ
َ
ديٜمل ومٝمق حمر ٌم وسمدقم٦م.
وسمٛمٕمروم٦م هذه إىمً٤مم يتٌلم أن أىمؾ اعمٔم٤مهرات ؾمق ًءا ُم٤م يم٤من حمر ًُم٤م ،ومٞمٙمٗمل
جي٥م شمريم ُف وإٟمٙم٤مره.
أن يٙمقن أىمٚمٝم٤م حمر ًُم٤م ،وًمق مل ُيًؿ
ظمروضم٤م ،وم٢من اعمحرم ُ
ً

( )1يمتٌ٧م ومٞمام ؾمٌؼ رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ذم سمٞم٤من طمرُم٦م اعمٔم٤مهرات ورددت قمغم سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت؛
واؾمٛمٝم٤م :يمِمػ ؿمٌٝم٤مت جمقزي اعمٔم٤مهرات.
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=3073

درؾم٤م صقشم ًٞم٤م سمٕمٜمقان :اعمٔم٤مهرات ذم ُمٞمزان اًمنمع.
وأخ٘مٞم٧م ً
أجْم٤م ً
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=922
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اًمقضمف اًمث٤مين :إن اًمرضمؾ يٙمقن ظم٤مرضم ًّٞم٤م سمدون إؿمٝم٤مر ؾمٞمػ ،وإٟمام سمٛمجرد
()1

اقمت٘م٤مده ،وًمق مل خيرج ويٙمقن ُمـ اخلقارج اًم٘مٕمدي٦م  -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف  ،-وه١مٓء
يًتح٘مقن اًم٘متؾ ٓقمت٘م٤مدهؿ قم٘مٞمدة اخلقارج.
٥م
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اعمٔم٤مهرات  -وإن ُؾمٛمٞم٧م ؾمٚمٛمٞم٦م  -حمرُم٦م ً
أجْم٤م؛ ح٤م يؽمشم ُ
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد ،وح٤م شم١مدي إًمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد؛ ومٝمل شمٌدأ ؾمٚمٛمٞم٦م صمؿ يّمح ٌُٝم٤م
اًمتخري٥م ،صمؿ اًم٘مت٤مل ُمع اح٤مٟمٕملم ُمـ رضم٤مل إُمـ وهٙمذا...
ُ
اًمقضمف اًمراسمع :أن اًمٙمالم ذم وزم إُمر حمرم ،وًمق يم٤من سم٤مؾمؿ اًمٜمّمٞمح٦م ،وم٢من
()2

ًمٚمٜمّمٞمح٦م ُـمر َىمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م  -يمام شم٘مدم سمٞم٤من هذه اًمٓمرق  ،-وأن ُمٓمٚمؼ اًمٙمالم
ٍ
وؾمٌؼ سمٙمالم ُم١مد
حمرم ،وم٢مٟمف ي١مدي إمم اخلروج اًمٕمٛمكم ،ومام ُمـ
ظمروج قمٛمكم إٓ ُ

إًمٞمف ،وشم٘مدم ُ
ذيمر ُمً٤موي قمثامن إقم٤مٟم ً٦م قمغم دُمف.
ىمقل قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ أنف قمد َ
الشبهت الخاشعت وألاسبعىن:
أن طمدي٨م ُمـ ُىمتؾ دو َن ِ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد
َ

()3

 ،قم٤م ٌم ذم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمًٚمٓم٤من وهمػمه،

ومٞم٘م٤م َشم ُؾ اًمًٚمٓم٤من إذا أرا َد َ
أظمذ اح٤مل يمام ُي٘م٤م َشم ُؾ همػمه؛ ومـ ىمرر هذا اسم ُـ طمزم وم٘م٤مل
سمٕمد ذيمر طمدي٨م ُمـ ُىمتؾ دو َن ِ
ُم٤مًمف : ...وهذا أبق سمٙمر اًمّمديؼ ،وقمٌد اهلل سمـ
َ
()4
وهمػم اًمًٚمٓم٤من ؾمقاء .
َيري٤من اًمًٚمٓم٤من ذم ذًمؽ
قمٛمرو
َ

( )1شم٘مدم (ص.)166 :
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3463وُمًٚمؿ (ُ )141مـ طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمرو
( )4اعمحغم سم٤مٔصم٤مر (.)366/13

.
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وىمٌؾ يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م وم٤معمرا ُد ِ
سم٠مثر أيب سمٙمر هق يمت٤مسمف اًمذي يمتٌف ذم اًمزيم٤مة
 يمام ذيمره اسمـ طمزم  -ووضمف اًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقل أيب سمٙمر :ومٛمـ ُؾمئٚمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم()1
قمغم وضمٝمٝم٤م وم ْٚم ُٞمٕمٓمِٝم٤م ،وُمـ ُؾم َئؾ ومقىمٝم٤م ومال ُي َ
ٕمط .
()2

واعمراد سم٠مثر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو؛ ُم٤م أظمرضمف قمٌد اًمرزاق أن ُمٕم٤موي٦م أرؾمؾ
ٍ
قم٤مُمؾ ًمف أن ي٠مظمذ اًمقهط ،ومٌٚمغ ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو؛ ومٚمٌس ؾمالطمف هق
إمم
وُمقاًمٞمف وهمٚمٛمتف وىم٤مل :إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ي٘مقلُ :مـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف

ُمٔمٚمق ًُم٤م ومٝمق ؿمٝمٞمد  .ومٙمت٥م إُمػم إمم ُمٕم٤موي٦م أن ىمد شمٞمن ًمٚم٘مت٤مل ،وىم٤مل إين
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقلُ :مـ ُىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد  .ومٙمت٥م ُمٕم٤موي٦م:
أن ظمؾ سمٞمٜمف وسملم ُم٤مًمف .
ووضم ُف اًمدًٓم٦م ُمٜمف أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو َ
قمٛمؾ سمٕمٛمقُمف ذم قم٤مُمؾ اًمًٚمٓم٤من.
وسمٕمد أن شمٌلم ُُمراد اسمـ طمزم سم٠مثر أيب سمٙمر وأثر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وم٠مبدأ

ً
إؿمٙم٤مٓ،
 سمحقل اهلل  -سمٙمِمػ ؿمٌٝم٦م آؾمتدٓل سم٠مثر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو؛ ٕنف أيمثرصمؿ سم٠مثر أيب سمٙمر.
وكشف الاشخذالل بأجش عبذ هللا بً عمشو مً أوحه:
إثرخم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م أُمرة سم٤مًمّمؼم قمغم
اًمقضمف إول :أن هذا
ٌ
أمجع قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ،ومٝمذه ُم٘مدُم٦م قمغم ومٝمؿ قمٌد اهلل
َضمقر احل٤ميمؿ و ُفمٚمٛمف ،واًمتل َ
اسمـ قمٛمرو.

( )1أظمرضم٦م اًمٌخ٤مري (.)1464
( )3أظمرضمف قمٌد اًمرزاق (.)116/13
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خم٤مًمػ ٕثر قمٛمر.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا إثر
ٌ
َ
أخ٘م٤مك
ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م أُمٞم٦م؛ إين ٓ أدري ًمٕمكم أن ٓ
وإن أُمر قمٚمٞمؽ قمٌدٌ طمٌٌم جمدع؛ ْ
وم٤مؾمٛم ْع وأـمِع ْ
َ
رضسمؽ
إن
سمٕمد قم٤مُمل هذا؛
َ
َ
ؾمٛمع وـم٤مقم٦م
يٜمت٘مص ديٜمؽ وم٘مؾ:
أُمرا
وم٤مصؼم ،وإن
ٌ
ُ
طمرُمؽ وم٤مصؼم ،وإن أراد ً
ودُمل دون ديٜمل ،ومال شمٗم٤مرق اجلامقم٦م

()1

ُ
واًمٗم٤مروق ظمٚمٞمٗم٦م راؿمد ،وم٘مق ًُمف ُم٘مدم
،

قمغم همػمه ُمـ همػم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ يمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.
أجْم٤م  -قمغم ىمقل قمٌد اهلل سمـ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُم٘مدم ً -
قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ومٝمل
خمّمّم٦م حلدي٨م ُمـ ُىمتؾ دو َن ِ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد وم َ٠مظمرضم٧م احل٤ميمؿ ُمـ قمٛمقُمف.
َ
اًمقضمف اًمراسمع :أن اًمٕمٚمامء جمٛمٕمقن قمغم قمدم دظمقل احل٤ميمؿ ذم طمدي٨م َُمـ
ُىمتؾ دو َن ُم٤مًمف. ...
صمٌ٧م قمـ ا ِ
قمٚمٛم٧م أطمدً ا يم٤من يتحر ُج ُمـ
سمـ ؾمػميـ أنف ىم٤مل ذم اخلقارجُ :م٤م
ُ
وم٘مد َ
ىمتؾ ه١مٓء شم٠مث ًام وٓ ُمـ ِ
ِ
ىمتؾ ُمـ أراد ُم٤مًمؽ إٓ اًمًٚمٓم٤من؛ وم٢من ًمٚمًٚمٓم٤من حل ًّ٘م٤م

()2

.

وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :واًمذي قمٚمٞمف ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ًمٚمرضمؾ أن يدومع قمام ذيمر إذا
فمٚمام سمٖمػم شمٗمّمٞمؾ ،إٓ أن يمؾ ُمـ ُحيٗمظ قمٜمف ُمـ قمٚمامء احلدي٨م يم٤معمجٛمٕملم قمغم
ُأريد ً
اؾمتثٜم٤مء اًمًٚمٓم٤من؛ ًممصم٤مر اًمقاردة سم٤مُٕمر سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقره ،وشمرك اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

()3

.

( )1شم٘مدم (ص.)164 :
( )3أظمرضمف قمٌد اًمرزاق (.)115/13
خمتٍما ،وهق ذم
(ٟ )6م٘مٚمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ( ،)134/6ذح اسمـ سمٓم٤مل ()536/5
ً

اإلذاف يمام شم٘مدم.
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ومٝمذا اإلمج٤مع ُيٌلم ظمٓم٠م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ح٤م قمٛمؿ طمدي٨مُ :مـ ُىمتؾ دون ُم٤مًمف
ٍ
ظمالف يمِمػ َ
اًم٘مقل اًمراضمح ُمـ اعمرضمقح.
ومٝمق ؿمٝمٞمد  .وم٢من اإلمج٤مع إذا اٟمٕم٘مدَ سمٕمد
ٟمّمقص٤م يمثػمة ظم٤مص٦م
ُمٜمّمػ ٕثر قمـ صح٤ميب واطمد خي٤مًمػ
يٗمزع
ومٙمٞمػ
ٌ
ً
ُ
وقم٤مُم٦م ،وخي٤مًمػ ومت٤موى صح٤مسم٦م أظمريـ وإمج٤مقم٤مت!!

اجلقاب قمغم ىمقل أيب سمٙمر :ومٛمـ ُؾمئٚمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم وضمٝمٝم٤م ومٚم ُٞمٕمٓمِٝم٤م،
أُم٤م
ُ

وُمـ ُؾمئؾ ومق َىمٝم٤م ومال ُيٕمط  ،ومٛمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول :أنف ٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمقل أيب سمٙمر هذا ٕنف ذم قمدم إقمٓم٤مء ُم٤م زا َد
اظمتٞم٤مرا سمٖمػم طمؼ ًمٚمح٤ميمؿ ،وذًمؽ قمٜمد ؾم١ماًمف ح٤م زاد ُمـ اًمزيم٤مة ،وًمٞمس
قمغم اًمزيم٤مة
ً
ذم ىمقًمف

رد احل٤ميمؿ سم٤مًم٘مقة أو ُم٘م٤مشمٚم ُتف إذا أرا َد اًمزائد ُمـ اًمزيم٤مة سم٤مًم٘مقة ،وم٢م ًذا

ٓ وضمف إليراد اسمـ طمزم ًمف ذم هذا اًمّمدد.

ىم٤مل اسمـ طمجر :أي ُمـ ؾمئؾ زائدً ا قمغم ذًمؽ ذم ؾمـ أو ٍ
قمدد ومٚمف اعمٜمع؛ وٟم٘مؾ
ُ

َ
إظمراضم ُف
آشمٗم٤مق قمغم شمرضمٞمحف؛ وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ومٚمٞمٛمٜمع اًمً٤مقمل وًمٞمتقل هق
اًمراومٕمل
َ
سمٜمٗمًف أو سمً٤م ٍع آظمر ،وم٢من اًمً٤مقمل اًمذي ـمٚم٥م اًمزي٤مدة يٙمقن سمذًمؽ ُمتٕمد ًي٤م ،وذ ُـمف
أن يٙمقن أُمٞمٜمً٤مً ،مٙم ْـ حمؾ هذا إذا ـمٚم٥م اًمزي٤مدة سمٖمػم شم٠مويؾ

()1

.

ضمدٓ ًّ -
ً
دآ قمغم ُم٘م٤مشمٚم٦م َُمـ أراد ُم٤م زا َد قمغم
اًمقضمف اًمث٤مينً :مٞمٙمـ ىمقًمف -
خمّمقص ُمـ هذا اًمٕم٤مم ًمًٌٌلم:
واحل٤ميمؿ
اًمزيم٤مة ،وم٢من ىمقًمف هذا قم٤مم
ٌ
ُ
اًمًٌ٥م إول :إدًم٦م اخل٤مص٦م أُمرة سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ.
إمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م أُمرة سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ.
اًمًٌ٥م اًمث٤مين:
ُ

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)615/6
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الشبهت الخمصىن:
أظمرج
اخلروج قمٜمد وضمقد اعمٕمّمٞم٦م ُمـ احل٤ميمؿ؛ ح٤م
سمٕمض إدًم٦م ضمقزت
أن َ
َ
َ
()1
اؾمٛم ْع وأـمِ ْع ذم
اسم ُـ طمٌ٤من قمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل :
َ
وُمٙمره َؽ وأثَ ٍ
ِ
ُقم ِ
َ
ن َك و ُي َ
َ
فمٝمرك
رة قمٚمٞمؽ ،وإ ْن أيمٚمقا ُم٤مًمؽ ورضسمقا
وُمٜمِمٓمؽ
نك
()2

إٓ أن يٙمق َن ُمٕمّمٞم٦م سمٚمٗمظ إٓ أن يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م  ،وذم ُمقوع آظمر سمٚمٗمظ :إٓ
سمقاطم٤م
سمقاطم٤م  ،وأظمرضمف أمحد سمٚمٗمظ ُم٤م مل ي٠مُمروك سم٢مصم ٍؿ ً
أن شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م هلل ً

()3

،

ومدل هذا احلدي٨م قمغم أنف خيرج قمغم احل٤ميمؿ إذا يم٤مٟم٧م قمٜمده ُمٕمّمٞم٦م فم٤مهرة.
وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
ُ
ومٚمٗمظ
شمٕم٤مرض سملم أخٗم٤مظ طمدي٨م قمٌ٤مدة؛ وم٢من اعمراد سم٤مًمٙمٗمر اعمٕمّمٞم٦م،
إٟمف ٓ
َ
سمقاطم٤م
يمٗمرا
ً
طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ذم اًمّمحٞمحلم :إٓ أن شمروا ً

()4

 ،يٗمن

اعمٕمّمٞم٦م اعمذيمقرة ذم رواي٦م اسمـ طمٌ٤من وأهن٤م اًمٙمٗمر إيمؼم ،ومٌٝمذا شمتٗمؼ إًمٗم٤مظ.
سمقاطم٤م قمغم اعمٕمّمٞم٦م ومٞمٙمقن اًمٙمٗمر
يمٗمرا
وم٢من ىمٞمؾ :ح٤مذا ٓ ُحيٛمؾ طمدي٨م
ً
ً
سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ومٞمِمٛمؾ مجٞمع اعمٕم٤ميص ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق دون اًمٙمٗمر إيمؼم؟
ومٞم٘م٤مل :هذا ٓ يّمح ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ وًمق يم٤من
ٍ
ُمٕم٤مص فم٤مهرة ،ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :ىم٤مل  :إٟمٙمؿ ؾمؽمو َن سمٕمدي
فم٤م ًح٤م ،أي قمٜمده
(.)436/13( )1
(.)436/13( )3
(.)631/6( )6
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)66 :
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وأُمقرا شمٜمٙمروهن٤م ىم٤مًمقا :ومام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :أدوا إًمٞمٝمؿ طم٘مٝمؿ،
أثَر ًة
ً
وؾم ُٚمقا اهلل طم٘مٙمؿ
َ

()1

.

وىم٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ :ىم٤مل رؾمقل اهلل َ :أٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف ٍ
وال ،ومرآه ي٠ميت
َ
َ
()2
ِ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٚمٞم ْٙم َر ْه ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وٓ يٜمز َقمـ يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م .
ؿمٞمئً٤م ُمـ
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م ذم ُطمرُم٦م
اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م فم٤م ًح٤م.
ومٌٝمذا يتٕملم قمد ُم محٚمف قمغم اعمٕمّمٞم٦م اًمٔم٤مهرة ٓ ؾمٞمام وذم احلدي٨م ذيمر وأثرة
أُمر سم٤مًمّمؼم ومل جيٕمٚمف ُمًق ًهم٤م وجمق ًزا ًمٚمخروج ُمع
قمٚمٞمٜم٤م وهق اًمٔمٚمؿ ،وُمع ذًمؽ َ
أن اًمٔمٚمؿ ُمٕمّمٞم٦م.
الشبهت الحادًت والخمصىن:
وي٘م٤موُمقن ٕضمؾ اعمٕمّمٞم٦م؛ ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ىم٤مل اًمٜمٌل
يٜم٤مسمذون
َ
أن احلٙم٤مم َ
 :ؾمٞمٙمقن أُمرا ُء شمٕمرومقن وشمٜمٙمرون ،ومٛمـ ٟم٤م َ
اقمتز َهلؿ َؾمٚمِ َؿ ،وُمـ
سمذ ُهؿ ٟمج٤م ،وُمـ َ
()3
ظم٤م ًَمٓم ُٝمؿ هٚمؽ .
وكشف هزه الشبهت وحىابها مً أوحه:
()4

اًمقضمف إول :أن هذا احلدي٨م وٕمٞمػ  ،ووٕمٗمف إًمٌ٤مين رواي ً٦م ودراي ً٦م
وم٘م٤مل

ذم اًمًٚمً٦م اًمّمحٞمح٦م:

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)65 :
( )6صححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ،وقمزاه ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م واًمٓمؼماين.
( )4وٕمٗمف اًمٕمرا ىمل ذم اعمٖمٜمل ( )656/1واهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع (.)5165
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َ
طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜم٤مهل
فم٤مهره
وىمٗم٧م قمغم طمدي٨م خي٤مًمػ
(شمٜمٌٞمف) :صمؿ
ُ
ُ
ومرأج٧م أن أبلم طم٤مًمف ظمِم َٞم٦م أن يتِمٌ٨م سمف
قمـ ُمٜم٤مسمذة إئٛم٦م واحلٙم٤مم سم٤مًمًٞمػ،
ُ
قمٚمؿ قمٜمده هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ
ُ
سمٕمض اجلٝمٚم٦م ُمـ ظمقارج هذا اًمزُم٤من ،أو مـ ٓ َ
ووم٘مف احلدي٨م ،أٓ وهق ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ()43- 65/11
ُمـ ـمريؼ اهلٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم قمـ ًمٞم٨م قمـ ـم٤موس قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُمرومق ًقم٤م سمٚمٗمظ:
ومٛمـ ٟم٤م َ
اقمتزهلؿ َؾمٚمِ َؿ ،وُمـ
سمذ ُهؿ ٟمج٤م ،وُمـ َ
ؾمٞمٙمق ُن أُمرا ُء شمٕمرومق َن وشمٜمٙمرونَ ،
ظم٤م ًَم َٓم ُٝمؿ هٚمؽ .
وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمٛمرة؛ ًمٞم٨م  -وهق اسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ  -وٕمٞمػ خمتٚمط ،واهلٞم٤مج
اسمـ سمًٓم٤مم  -وهق اخلراؾم٤مين ُ -متٗمؼ قمغم وٕمٗمف؛ سمؾ اهتٛمف اسم ُـ طمٌ٤من؛ وم٘م٤مل:
يروي اعمقوققم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت  ،وسمف أقمٚمف اهلٞمثٛمل (.)336/6
أجْم٤م؛ يٕمٜمل ذم (اعمّمٜمػ)،
أىمقل :وهذا احلدي٨م ىمد قمزاه اًمًٞمقـمل ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ً
ومل أره ومٞمف سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد ،وم٢من صح إؾمٜم٤مده قمٜمده أو همػمه يم٤من ٓ سمد ُمـ شم٠مويؾ
ىمقًمفٟ :م٤مسمذهؿ أي :سم٤مًم٘مقل وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر؛ ٓ سم٤مًمًٞمػ؛
شمقومٞم ً٘م٤م سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م قمقف يمام شم٘متْمٞمف إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م،
وإن مل يّمح ٟمٌذٟم٤مه ًمِمدة وٕمػ إؾمٜم٤مده .واهلل

أقمٚمؿ

()1

.

ُمٜمّمػ سمٙمالم إًمٌ٤مين اعمختٍم ذم
وُم٘مت٣م اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف :أٓ يٙمتٗمل
ٌ
صحٞمح اجل٤مُمع ،ويدع اعمٗمّمؾ اعمقاومؼ ًمٌ٘مٞم٦م إدًم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م.
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمتقاشمرة ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ  -وىمد
()2

شم٘مدم ذيمره٤م . -
( )1ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م (.)31/1
( )3شم٘مدم (ص.)61 :
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()1

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وُمٕمت٘مدهؿ  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف . -
حمٛمقٓ قمغم اعمٜم٤مسمذة سم٤مًم٘مقل قمغم ٍ
ً
وضمف ذقمل
اًمقضمف اًمراسمع :أنف ًمق صح ًمٙم٤من
سم٠من يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أُم٤مُمٝمؿ ًمٞمتٗمؼ ُمع سم٤مىمل إدًم٦م  -يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين
ذم اًمقضمف إول .-
سمٕمض أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ
ىم٤مل اعمٜم٤موي( :ؾمٞمٙمقن أُمراء شمٕمرومقن) يٕمٜمل شمروقن َ
سمٕمْمٝم٤م ًم ُ٘م ِ
ٌحف ذ ًقم٤م( ،ومٛمـ ٟم٤مسمذهؿ) يٕمٜمل
ًمٙمقٟمف ذم اجلٛمٚم٦م
ُمنموقم٤م (وشمٜمٙمرون) َ
ً

يقاومؼ اًمنمع (ٟمج٤م) ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمداهٜم٦م (وُمـ اقمتزهلؿ) ُم ِ
ِ
ٜمٙم ًرا
سمٚمً٤مٟمف ُم٤م ٓ
أنٙمر
ُ
ُ
َ
سم٘مٚمٌف (ؾمٚمؿ) ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم شمرك اعمٜمٙمر...

()2

.

الشبهت الثاهيت والخمصىن:
أنف ىمد اؾمتٗمتك ُ
أهؾ اعمديٜم٦م ُم٤مًمؽ سمـ أنس ذم اخلروج ُمع ذي اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م
وم٠مومت٤مهؿ ُم٤مًمؽ سم٤مجلقاز؛ ٕن سمٞمٕمتٝمؿ ٕيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر يم٤مٟم٧م ت٧م اإليمراه ،وٓ
ُ
عمٙمره ،ومٚمام أومت٤مهؿ َ
ُم٤مل اًمٜم٤مس ُمع حمٛمد ذي اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وسم٤ميٕمقه ،وىم٤مشمٚمقا
سمٞمٕم َ٦م َ
ؾمٚمػ ُمٕمتؼم عمـ أراد
ُمٕمف وىمد ُقمذ َب ُم٤مًمؽ هلذا اًمًٌ٥م .وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمٜم٤مك
ٌ
اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمتٖمٚم٥م.
َ

( )1شم٘مدم (ص)65 :
( )3ومٞمض اًم٘مدير (.)163/4
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وكشف هزه الشبهت مً أوحه جالجت:
()1

اًمقضمف إول :أظمرج ومتقى ُم٤مًمؽ اسمـ ضمرير ذم شم٤مرخيف سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف ؾمٕمد سمـ
ً
قمٌد احلٛمٞمد ،وهق ْ
وٖمػ م٤م يؽمدد ذم ىمٌقل شمٗمرداشمفً ،مذا
ُم٘مٌقٓ ًمٙمـ ومٞمف
وإن يم٤من
ٌ
ومح َش ومه ُف طمتك طمً َـ
ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من مـ يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم ومـ ُ
اًمتٜمٙمٞم٥م قمـ آطمتج٤مج سمف

()2

 ،وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ًمف أهم٤مًمٞمط .

اًمقضمف اًمث٤مين :أنف ًمق يم٤من ُم٤مًمؽ خم٤مًم ًٗم٤م ذم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م ًمٌلم ذًمؽ أئٛم٦م
ٍ
أصح٤مسمف
ُمً٠مخ٦م إمج٤مقمٞم٦م ،سمؾ سملم ذًمؽ
ظم٤مًمػ ذم
اًمًٜم٦م وضمٕمٚمقه٤م ُمـ ؿمقاذه ٕنف
َ
ُ
إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚمٌلم؛ يم٤مسمـ سمٓم٤مل واسمـ أيب زيد
وهؿ مـ ٟم٘مٚمقا
َ
()3

اًم٘مػمواين وهمػممه٤م وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ .
ظمالف يمثػم ذم ؾمٌ٥م رضب ُم٤مًمؽ ،وىمد ؾم٤مق
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف ىمد طمّمؾ
ٌ
اخلالف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،وح٤م ضم٤مء إمم ِ
ذيمر أن اًمًٌ٥م ذم رضسمف أنف أومتك اًمٜم٤مس
سم٤مًم٘مٞم٤مم ُمع اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م ٕن سمٞمٕم٦م أيب ضمٕمٗمر ٓ شمٚمزم ٕهن٤م قمغم اإليمراه = ىم٤مل
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض( :و ُذيمِ َر قمٜمف) سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض .وإًمٞمؽ يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض.
 :ىم٤مل اًمٓمؼمي اظم ُتٚمػ ومٞمٛمـ رضب ُم٤مًمٙمً٤م وذم اًمًٌ٥م ذم
ىم٤مل اًم٘م٤ميض
ِ
ِ
ظمالوم٦م َُمـ ُرضب  ،صمؿ ىم٤مل :و ُذيمِ َر قمٜمف أنف أومتك اًمٜم٤مس قمٜمد ىمٞم٤مم
رضسمف وذم
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ طمًـ اًمٕمٚمقي اعمًٛمك سم٤معمٝمدي سم٠من سمٞمٕم٦م أيب ضمٕمٗمر ٓ شمٚمزم
ٕهن٤م قمغم اإليمراه .
(.)653/1( )1
( )3اعمجروطملم (.)661/1
( )6شم٘مدم (ص.)55 :
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ىم٤مل اًمٚمٞم٨م :إين ٕرضمق أن يرومع اهلل ُم٤مًمٙمً٤م سمٙمؾ ُم٤م ؾمقد درضم ً٦م ذم اجلٜم٦م .
وظم٤مًمػ هذا يمٚمف اسم ُـ سمٙمػم ،وم٘م٤ملُ :م٤م ُرضب إٓ ذم شم٘مديٛمف قمثامن قمغم قمكم؛
ومًٕمك سمف اًمٓم٤مًمٌٞمقن طمتك ُرضب.
ظم٤مًمٗم٧م أصح٤مسمؽ؛ هؿ ي٘مقًمقن ُ ِ
رضب ذم اًمٌٞمٕم٦م .
ىمٞمؾ ٓسمـ سمٙمػم:
َ
ىم٤مل :أن٤م أقمٚمؿ ُمـ أصح٤ميب .
وىم٤مل أمحد سمـ ص٤مًمح :إٟمام ُرض َب ُم٤مًمؽ ذم اًمٓمالق ىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح ،يم٤من ٓ
يراه صمؿ رآه .
ىم٤مل أبق داود :ومل يّمٜمع أمحد ؿمٞم ًئ٤م .
وىم٤مل اسمـ يمٜم٤مٟم٦مُ :رضب ذم أجامن اًمًٚمٓم٤من أهن٤م ٓ شمٚمزم ،وذم دومع اًمّمدىم٤مت
إًمٞمٝمؿ

()1

.

إذا شمٌلم هذا ومال يّمح اجلز ُم سم٠من ُم٤مًمٙمً٤م أومتك هبذا اخلروج ٕنف ٓ يرى سمٞمٕم٦م
ِ
ٍ
ىمقل قمدم ِ
دًمٞمؾ قمغم صمٌقت ِ
اعمٙمره ،ومال َ
رضسمف؛ ٕنف
ؾمٌ٥م
ح٤مًمؽ وأنف
سمٞمٕم٦م اعمٙمره
ُ

ِ
ِ
رضسمف؛ وأجًّ٤م يم٤من ومٛمـ اعمٕمٚمقم
ؾمٌ٥م
اًمٜم٤مس ذم
ٓ ُمًتٜمدَ صحٞمح ًمذًمؽ ،وىمد
شمٜم٤مزع ُ
َ
أن ُم٤مًمٙمً٤م ي٘مر سم٤مخلالوم٦م ٕيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر واهل٤مدي  -يمام شم٘مدم  -ومٚمذا ٓ يّمح أن
ؾمٌ٥م اًميب ح٤م يتٜم٤مرم ُمع إىمراره سم٤مخلالوم٦م.
يرضمع ُ
َ

( )1شمرشمٞم٥م اعمدارك (.)164/3
وىمٗم٧م قمغم يمال ٍم ُم١ميد ًمذًمؽ ذم يمت٤مب وقاسمط ُمٕم٤مُمٚم٦م احل٤ميمؿ
ح٤م اٟمتٝمٞم٧م ُمـ وٕمػ اًم٘مّم٦م
ُ
وم٤مؾمتٗمدت ُمٜمف اًمٜم٘مؾ
ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد اًمٔمٗمػمي  -ووم٘مف اهلل  -سمقاؾمٓم٦م طمقل اخلروج ()33/3؛
ُ
ُمـ يمت٤مب شمرشمٞم٥م اعمدارك.
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الشبهت الثالثت والخمصىن:
أن اًم٘مقل سم٤مخلروج قمغم احل٤ميمؿ ىم٤مل سمف اًمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل إذ ىم٤مل :يم٤من أبق
يقضم٥م اخلروج قمغم ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ح٤م فمٝمر ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ،
طمٜمٞمٗم٦م يًتح٥م أو
ُ
ظمػما ُمـ ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ،وأبق إؾمح٤مق يٜمٙمر ذًمؽ ،ويم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ
ويرى ىمت٤مهلؿ ً
ومٛمـ يم٤من يرى اخلروج يراه ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر
خمتٚمٗملم ذم ذًمؽ َ
وشمٗمريؼ ًمٙمٚمٛمتٝمؿ
واًم٘مٞم٤مم سم٤محلؼ ،وُمـ يم٤من يٙمرهف يرى أنف ؿمؼ ًمٕمّم٤م اعمًٚمٛملم
ٌ
ِ
ٖمؾ هلؿ ِ
وؿم ٌ
ومتزيؼ ًمقطمدهتؿ َ
سمٕمْم٤م ،ومتٝمـ ىمقهتؿ
سم٘متؾ
وشمِمتٞم٧م جلامقمتٝمؿ
ٌ
ٌ
سمٕمْمٝمؿ ً
و َشم٘مقى ؿمقيم ُ٦م قمدوهؿ وشمتٕمٓمؾ صمٖمقرهؿ ،ومٞمًتقزم قمٚمٞمٝم٤م قمدوهؿ...
واًمٜمّمقص اًمتل حيت٩م هب٤م اح٤مٟمٕمقن ُمـ اخلروج واعمجٞمزون ًمف ُمٕمرووم٦م،
هذا
ُ
همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن ُم٤م يٜمِم٠م قمـ اخلروج ُمـ
واعمح٘م٘مقن َجي َٛمٕمقن سملم ذًمؽ سم٠منف إذا َ
اخلروج وإٓ ومال .وهذا
ضم٤مز
اعمٗم٤مؾمد أظمػ ضمدًّ ا م٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أنف يٜمدومع سمف َ
ُ
اًمٜمٔمر ىمد خيتٚمػ ومٞمف اعمجتٝمدان
ُ

()1

.

ُ
وسمٞم٤من ذًمؽ
جيقز أن ُيت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م،
وهذا هٗمقة وزًم٦م ُمـ اًمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل ٓ ُ
ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :ذيمر أن ذم ُمً٤مًم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اًمٔم٤ممل ىمقًملم،
()2

خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م  -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف . -
وهذا ظمٓم٠م
ٌ

( )1اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠منٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إب٤مـمٞمؾ (.)366/1
( )3شم٘مدم (ص.)65 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

221

اًمقضمف اًمث٤مينٟ :مًٌ٦م ضمقاز اخلروج إمم اعمح٘م٘ملم سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمّمٚمح٦م ٓ شمّمح،
ومال أطمً َـ ت٘مٞم ً٘م٤م ُمـ اًمًٚمػ وأهؾ اًمًٜم٦م؛ وهؿ خم٤مًمٗمقن هلذا سم٢ممج٤مقمٝمؿ  -يمام
()1

شم٘مدم . -
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :شم٘مدم رد اًم٘مقل سم٠من طمٙمؿ اخلروج يدور ُمع اعمّمٚمح٦م.
ًمٕمرف طم٤مهلؿ،
اًمقضمف اًمراسمع :أنف أمجؾ ومل ُيًؿ ه١مٓء اعمح٘م٘ملم ،ومٚمق ؾمامهؿ
َ
()2

وىمد يريد سمذًمؽ اسم َـ طمزم و َُمـ شم٠مثر سمف ،وشم٘مدم رد يمالم اسمـ طمزم  ،وًم ُٞمٕم َٚمؿ أنف ٓ

واومؼ ومٞمف َ
أهؾ اًمًٜم٦م؛ ٕن
ُيٕمتٛمد قمغم اسمـ طمزم ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد إٓ َشمٌ ًٕم٤م ومٞمام َ
()3

قمٜمده خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م .
ٍ
ُ
آؾمتدٓل سم٠مدًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
سمح٤مل
اًمقضمف اخل٤مُمس ٓ :يّمح
إمج٤مع أهؾ
واًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ أدًم٦م ظم٤مص٦م ،وقمٚمٞمٝم٤م
اعمٜمٙمر؛ ٕهن٤م قم٤مُم٦م؛
ُ
ُ
()4
اًمٕمٚمؿ  -وىمد شم٘مدم سمٞم٤من هذا . -
َ
رضمع قمٜمف  -يمام
اًم٘مقل سم٤مخلروج ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞمف ٟمٔمر؛ ٕنف
وإن ٟمًٌ٦م اعمٕمٚمٛمل
َ
()5
رضمع قمـ ٍ
ىمقل مل يّمح ٟمًٌ ُتف إًمٞمف.
،
شم٘مدم -
وُمـ َ
َ

( )1شم٘مدم (ص.)65 :
( )3شم٘مدم (ص.)116 :
( )6ىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي  -شمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -ذم ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨م ( )663/6قمـ اسمـ
طمزم :ضمٝمٛمل ضمٚمد .
( )4شم٘مدم (ص.)61 :
( )6شم٘مدم (ص.)156 :
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خي٤مًمػ هذا؛ ومٗمٞمف ُ
سمٞم٤من طمرُم٦م
وًمٚمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل يمالم آظمر ذم يمت٤مسمف (اًمٕمٌ٤مدة)
ُ
ُمّم٤مطم٥م عمٗمًدة أيمؼم؛ وأن هذا ُ
ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مل :وهذا
اخلروج ُمٓمٚم ً٘م٤م ٕنف
ٌ
ؾمٞم٤مق شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ،وىمد سملم ذم ِ
ُ
سمٕمْمٝم٤م أن اعمراد اًمٓم٤مقم٦م
هق اًمذي يدل قمٚمٞمف
ِ
سمٕمض
ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،وسملم ذم
َ
سمقاطم٤م ،أو يؽمك
يمٗمرا
اخلروج قمغم إُمػم ٓ جيقز؛ إٓ أن
إطم٤مدي٨م أن
ً
َ
يٙمقن ً
اًمّمالة ،صمؿ ىم٤مل :وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمٜمٔمر ذم هذه اعمً٠مخ٦م ُمٌٜمل قمغم إصؾ اإلؾمالُمل
اعمِمٝمقر ،وهق أنف إذا شمٕم٤مرو٧م ُمٗمًدشم٤من ومل يٙمـ سمد ُمـ ارشمٙم٤مب إطمدامه٤م؛
ارشمٙم٤مب اًمّمٖمرى ًمدرء اًمٙمؼمى.
وضم٥م
ُ
َ
أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمد اًم٘مرن إول ذم َطم ِ
قمذر ِ
ِ
اخلروج قمغم
ٔمر
وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ ُ
أقمٔمؿ
ُمًٚمام ،وم٢من اًمتج٤مرب قمٚمٛمتٝمؿ أن ٟمتٞمج٦م اخلروج شمٙمقن
اًمًٚمٓم٤من ُم٤م دام
َ
ً
()1

ورضا م٤م يم٤من ىمٌٚمف ـها .
وذا
ًّ
ومً٤م ًدا ًّ

( )1يمت٤مب اًمٕمٌ٤مدة (ص.)333 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

223

طبهات يف أصل الشنع والطاعة للخكاو
الشبهت الشابعت والخمصىن:
أن اًمداقملم واعمٜم٤مديـ ًمٕم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمحٙم٤مم ذم هذا اًمزُمـ هؿ
همال ُة اًمٓم٤مقم٦م.
وكشف هزه الشبهت العاطفيت مً وحهين:
اًمقضمف إول :أن هذا يمال ٌم جمٛمؾ ٓ يّمح اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف ،إذ ُم٤م اعمرا ُد سم٤مًمٖمٚمق
همٚمقا ذم اًمٓم٤مقم٦م؟
ذم اًمٓم٤مقم٦م؟ ومٝمؾ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل يٕمد ًّ
ُ
اًمٕمقاـمػ واحلامؾم٤مت،
ًمنمع ٓ
ُ
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اًمْم٤مسمط ذم اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء هق ا ُ
وُم٤م يدقمق إًمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ ُمـ أصؾ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ًمٞمس ومٞمف همٚمق وٓ ضمٗم٤مء ،سمؾ هق اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين اًمذي ضم٤مء سمف اًمٜمٌل
()1
ِ
يمر إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمًٚمػ قمغم ذًمؽ .
 ،يمام شم٘مدم ذ ُ
الشبهت الخامصت والخمصىن:
حيرم شمقزم اإلُم٤مُم٦م
ترم إُم٤مُم٦م ىمق ٍم ذم اًمّمالة وهؿ يم٤مرهقن ،يمذًمؽ ُ
أنف يمام ُ
واحلٙمؿ قمغم ىمق ٍم وهؿ يم٤مرهقن.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :قمغم اًم٘مقل سمّمح٦م اًم٘مٞم٤مس؛ وم٢من اعمِمٝمقر ذم يمت٥م اعمذاه٥م
إرسمٕم٦م أن إُم٤مُم٦م اًمّمالة ًم٘مق ٍم يم٤مرهلم ُمٙمرو ٌه ٓ حمرم ،وم٢مذا يم٤من هذا طمٙمؿ
( )1شم٘مدم (ص.)66 :
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وم٤مًمٗمرع  -وهل اإلُم٤مُم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُ -مـ سم٤مب أومم؛ أن شمٙمقن ُمٙمروه ً٦م ٓ حمرُم٦م.
إصؾ
ُ
ىمٞم٤مس وم٤مؾمد ،وذًمؽ أن اعمٕمتؼم ذم اإلُم٤مُم٦م
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا اًم٘مٞم٤مس
ٌ
ِ
سمخالف اًمّمالة ،وم٤معمٕمتؼم
اًمٕمٔمٛمك اظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ٓ قم٤مُم ِ٦م اًمٜم٤مس ،وهذا
اعمّمٚمقن ظمٚم َٗم ُف أجًّ٤م يم٤مٟمقا ،ومٕمغم هذا ٓ يّمح اًم٘مٞم٤مس.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف ًمق صح هذا اًم٘مٞم٤مس شمٜمز ًٓ ،وم٢مٟمف ٓ يّمح أن ئمـ أن
سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ذم ُيم ِ
ِ
ره طم٤ميم ٍؿ ٕضمؾ تريض اًمثقريلم أن ه١مٓء اًمٕم٤مُم٦م
دم٤موب
َ
وأيمثر اًمٕم٤مُم٦م قمغم ظمالومٝمؿ.
يٙمقٟمقن إهمٚمٌٞم٦م؛ سمؾ ه١مٓء ىمٚم٦م،
ُ
جي٥م قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد
اًمقضمف اًمراسمع :أن اعمّمٚملم اًمٙم٤مرهلم ًمٚمّمالة ظمٚمػ إُم٤م ٍم ُ
ائتامُمف هبؿ أن يت٤مسمٕمقه؛ وهٙمذا ي٘م٤مل ذم احل٤ميمؿ اعمتٖمٚم٥م وم٢مٟمف جي٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ًمف وإن يم٤مٟمقا يم٤مرهلم.
اًمقضمف اخل٤مُمس :أنف ًمق شمٖمٚم٥م ٌ
واًمٜم٤مس يم٤مرهقن ًمف ،وم٢من طمٙمٛمف
رضمؾ قمغم احلٙمؿ
ُ
()1

واًمقاضم٥م دقمقة اًمٜم٤مس ًمالضمتامع قمٚمٞمف
صحٞمح سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م  -يمام شم٘مدم ، -
ُ
()2

اًمتحريض حمر ٌم يمام شم٘مدم .
تريْمٝمؿ ،وم٢من
ٓ
َ
ُ
ِ
سمٓمالن هذا اًم٘مٞم٤مس ،صدق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ح٤م
وسمٕمد ُمٕمروم٦م

ىم٤مس إسمٚمٞمس ،ىم٤مل :ظمٚم٘م َتٜمل ُمـ ٍ
ٟم٤مر وظمٚم٘م َت ُف ُمـ
ىم٤مل  -ومٞمام صمٌ٧م قمٜمف  :-أول َُم ْـ َ
()3
واًم٘مٛمر سم٤معم٘م٤ميٞمس .
اًمِمٛمس
ـملم ،وإٟمام ُقمٌِدَ ت
ُ
ُ

( )1شم٘مدم (ص.)56 :
( )3شم٘مدم (ص.)45 :
( )6أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.)366/1
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الشبهت الصادشت والخمصىن:
أن اهلل ىمٌؾ أن ي٠مُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر ىمدم ذًمؽ سمٌٞم٤من احل٘مقق قمغم وٓة
إُمقر وم٘م٤مل:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ﴾ [اًمٜمً٤مء.]66 :
صمؿ ىم٤مل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [اًمٜمً٤مء.]65 :
ومدل هذا قمغم أن وزم إُمر ٓ ُيٓم٤مع طمتك ي٘مق َم سم٤محل٘مقق اًمتل قمٚمٞمف.
وكشف هزه الشبهت أن ًلال:
إٟمف ٓ ؿمؽ أن قمغم وزم إُمر طم٘مق ًىم٤م جي٥م قمٚمٞمف أن ي٠ميت هب٤م ،وإن مل ِ
ي٠مت هب٤م
ومٝمق آصمؿ ،ويمذًمؽ قمغم اًمرقمٞم٦م طم٘مقق وإن مل ي٠متقا هب٤م ومٝمؿ آصمٛمقنً ،مٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك
قمدم ىمٞم٤مم اًمراقمل واحل٤ميمؿ سمح٘مقىمف أنف ٓ ُيًٛمع وٓ يٓم٤مع ًمف؛ ٕن هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل:
إٟمف آصمؿ.
اًمًٛمع
جي٥م
ُ
وىمد دًم٧م إدًم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م أن احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل اًمٗم٤مؾمؼ ُ
واًمٓم٤مقم٦م ًمف ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وجي٥م أن ُيٕمت٘مد ذم إقمٜم٤مق سمٞمٕم٦م ًمف .وم٢من إدًم٦م
سمٕمْم٤م و ُيرد ُم٤م اؿمتٌف ُمٜمٝم٤م ح٤م أطمٙمؿ.
سمٕمْمٝم٤م ً
اًمنمقمٞم٦م يٗمن ُ
الشبهت الصابعت والخمصىن:
أنف ُمـ اخلٓم٠م أن يًتٛمر ُ
اعمٗمؽمض أن يٙمقن
ورئٞمً٤م ،سمؾ
واًمرئٞمس ُمٚمٙمً٤م
اعمٚمؽ
ُ
ُ
ً

ٌ
شمداول ذم اًمًٚمٓم٦م ،وأٓ يًتٛمر ُ
رئٞمً٤م طمتك اعمامت.
اعمٚمؽ ُمٚمٙمً٤م
هٜم٤مك
ُ
واًمرئٞمس ً
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وكشف هزه الشبهت مً وحهين:
خم٤مًمػ ًمٚمنمع،
اًمقضمف إول :أنف ًمٞمس هلذا آؾمتحً٤من ُمًتٜمدٌ ذقمل ،سمؾ هق
ٌ
وهذا يتٌلم سم٤مًمقضمف اًمث٤مين.
درج اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون صمؿ ُمٚمقك اإلؾمالم ،وذم ُم٘مدُمٝمؿ
اًمقضمف اًمث٤مينَ :
ُ
ُ
وظم٤مل اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  -ريض
أومْمؾ ُمٚمقك اإلؾمالم  -سم٤مإلمج٤مع -
اهلل قمٜمف وقمـ أُمف وأبٞمف  -قمغم أن اخلالوم٦م واعمٚمؽ ُمًتٛمر ٌة طمتك اعمامت ،وًمٞمً٧م
شمداوًمٞم ً٦م يمام هل اًمٓمري٘م٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة.
واخلػم يمؾ اخلػم ذم اشمٌ٤مع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ٓ ُمِم٤مىمتٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭮ ﭯ
ُ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ﴾ [اًمٜمً٤مء.]116 :
الشبهت الثامىت والخمصىن:
أنف يٗمؽمض أن شمٙمقن اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ً
دوٓ دؾمتقري٦م ،وهل أن يٙمقن
جمٚمس اًمِمٕم٥م اعمٜمتخ٥م.
ويدير
احل٤ميمؿ صقر ًّي٤م أو ؿمٌف صقري،
إُمقر ذم اًمدوًم٦م ُ
َ
ُ
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن هذه اًمٓمري٘م٦م خم٤مًمٗم ٌ٦م ًمٚمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م،
سمؾ هل ـمري٘م٦م همرسمٞم٦م.
ُ
سمٓمالن
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذه اًمٓمري٘م٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٌدأ آٟمتخ٤مسم٤مت ،وشم٘مدم
()1

آٟمتخ٤مسم٤مت ُمـ أوضمف .
( )1شم٘مدم (ص.)55 :
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم آٟمتخ٤مسم٤مت ؾمقا ٌء ًمٚمح٤ميمؿ
اًمٕم٤مم ،أو ح٤م يًٛمك سم٤معمجٚمس اًمتنميٕمل ،أو جمٚمس إُم٦م ،أو اًمؼمح٤مٟم٤مت؛ ٟمتٞمج ُتٝم٤م
إوٕم٤مف اًمديـ اًمذي ُمـ أضمٚمف ُذقم٧م اإلُم٤مُم٦م ،وذًمؽ أنف يٚمزم اعمجٚمس اًمتنميٕمل
ُ
ٍ
رهمٌ٤مت قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.
أن حي٘مؼ
طمتك يٜمتخ٥م اًمٕمْمق ذم اعمرطمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ،وُم٤م يم٤من ُمٌٜم ًّٞم٤م قمغم ت٘مٞمؼ رو٤م قم٤مُم٦م
ٟمٗمقؾمٝمؿ
اًمٜم٤مس ُم١مد إمم إوٕم٤مف اًمديـ؛ ٕن أيمثر اًمٜم٤مس يتٌٕمقن أهقاءهؿ وُم٤م شمِمتٝمٞمف ُ
إُم٤مرة سم٤مًمًقء ،وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ُم١مد إمم خم٤مًمٗم٦م اًمنميٕم٦م؛ ٕن اًمنميٕم٦م شمّم٤مدم
أهقاء اًمٜم٤مس.
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [ص.]35 :
وىم٤مل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾

[اًمٜم٤مزقم٤مت.]41-43 :
وىم٤مل﴿ :ﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ ﰌ﴾ [يقؾمػ.]136 :
وىم٤مل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ﴾ [إنٕم٤مم.]115 :
وىم٤مل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ﴾ [احلديد.]35 :
الشبهت الخاشعت والخمصىن:
أهنؿ يريدون دوًم ً٦م ُمدٟمٞم٦م ٓ دوًم٦م ديٜمٞم٦م؛ ٕن اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م شمٕمٜمل شمٕمٓمٞمؾ احلٞم٤مة
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م قمغم اعمٌدأ اًمٜمٍما ين ،واًمدوًم٦م
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َ
شمٕمٓمٞمؾ
اًمديٜمٞم٦م قمغم ُمٌدأ اعمًٚمٛملم؛ وم٢من اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م قمغم ُمٌدأ اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمٕمٜمل
احلٞم٤مة ،وإىمّم٤م َء اًمتٓمقر واًمت٘مدم واحلْم٤مرة ،وىمد ىم٤مُم٧م هبذا أوروسم٤م ذم اًم٘مرون
اًمقؾمٓمك؛ م٤م َ
حي٤مرب اًمديـ ويٗمزع إمم اًم َٕم ْٚم َٛمٜم٦م اًمتل طم٘مٞم٘م ُتٝم٤م
ضمٕمؾ اًمِمٕم٥م إورويب
ُ
ُ
ومّمؾ اًمديـ قمـ احلٞم٤مة.
ظمالف اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم ،وم٢مهن٤م ٓ ت٤مرب اًمت٘مدم واًمتٓمقر
وهذا
ُ
ُم٤م مل صخ٤مًمػ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذع اهلل؛ ًمذا ٓ تت٤مج أن ت٤مرب اًمدوًم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمديٜمل يمام
حي٤مرسمف اًمٜمّم٤مرى.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اعمًٚمؿ إذا ٟم٤مدى سم٤مًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م دون اًمديٜمٞم٦م ومًٞمٗمٝمؿ يمثػمون
أنف حي٤مرهب٤م ٕهن٤م ىم٤مئٛم٦م سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم وىمد طمٙمٛمتف ذم ؿم١مون احلٞم٤مة ،ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م
طم٤مًمف ىمد ووع يده ُمع اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم اًمذيـ يٜم٤مدون سمٕمزل اًمديـ اإلؾمالُمل
ُمًٚمؿ سم٤مًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م ويزداد اخلٓم٠م
قمـ احلٞم٤مة واًمدوًم٦م؛ ًمذا ُمـ اخلٓم٠م أن يٜم٤مدي
ٌ
حمًقسم٤م قمغم اخلػم واًمتديـ.
طم ًّ٘م٤م إذا يم٤من اعمٜم٤مدى هبذا
ً

ٍ
ؾمامت
وسمٕمد هذيـ اجلقاسملم قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ،وم٢من ًمٚمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

أذيمر أمهٝم٤م:
ُ
اًمًٛم٦م إومم :أهن٤م ٓ شم٘مدم ؿمٞم ًئ٤م قمغم ذع اهلل ،وم٤مًمدوًم٦م حمٙمقُم٦م سمٙمت٤مب اهلل
وذقمف؛ ًمذا تٙمؿ سمام أنزل اهلل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمراقمل واًمرقمٞم٦م ،واًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ
ُمـ اًمدول اًمٙم٤مومرة ،وٓ يٜمت٘مؾ قمـ هذا إٓ عمّمٚمح٦م راضمح٦م ذم طمدود ُم٤م ضمقز ُشمف
َ
ووقاسمط يٕمر ُومٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ.
اًمنميٕم٦م سم٘مقاقمدَ
طمٙمؿ اهلل
واضم٥م قمغم يمؾ أطمد إذا شمٌلم ًمف
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :سمؾ
ٌ
ُ
ورؾمقًمف ذم ٍ
أُمر أن ٓ يٕمدل وٓ يتٌع أطمدً ا ذم خم٤مًمٗم٦م طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ،وم٢من اهلل
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قمغم يمؾ ٍ
أطمد ذم يمؾ طم٤مل ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ﴾ [اًمٜمً٤مء.]56 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [آل قمٛمران.]61 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ﴾ [إطمزاب.]65 :
يمت٤مسم٤م ذم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل
وىمد صٜمػ اإلُم٤مم أمحد ً

وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم أئٛم٦م

ُ
وتريؿ ُم٤م طمرُمف
وتٚمٞمؾ ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف،
اعمًٚمٛملم .ومٓم٤مقم ُ٦م اهلل ورؾمقًمف،
ُ

واضم٥م قمغم مجٞمع اًمث٘م َٚملم اإلٟمس
وإجي٤مب ُم٤م أوضمٌف اهلل ورؾمقًمف
اهلل ورؾمقًمف،
ٌ
ُ
()1
ٍ
ها وقمالٟمٞم٦م .
واجلـ؛
ٌ
واضم٥م قمغم يمؾ أطمد ذم يمؾ طم٤مل ًّ
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ﴾ [اًمٜمً٤مء.]56 :
ؿمجر سمٞمٜمٜم٤م،
وم٠مىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف سمٜمٗمًف أن٤م ٓ ٟم١مُم ُـ طمتك ٟمحٙمؿ رؾمقًمف ذم مجٞمع ُم٤م َ
َ
ٟمٕم٤مروف
شمًٚمٞمام ،ومال
طمر ٌج ،وٟمًٚمؿ حلٙمٛمف
وشمتًع
ُ
صدورٟم٤م سمحٙمٛمف ،ومال يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م َ
ُ
ً

ٍ
أىمًؿ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف سمٜمٗمًف قمغم ٟمٗمل اإليامن
سمٕم٘مؾ وٓ رأي وٓ هقى وٓ همػمه ،وم٘مد
َ
قمـ ه١مٓء اًمذيـ ي٘مدُمقن اًمٕم٘مؾ قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل؛ وىمد ؿمٝمدوا هؿ قمغم
أنٗمًٝمؿ سم٠مهنؿ همػم ُم١مُمٜملم سمٛمٕمٜم٤مه ،وإن آُمٜمقا سمٚمٗمٔمف ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اًمِمقرى.]13 :
( )1اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (.)55/6
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سيح ذم أن طمٙمؿ مجٞمع ُم٤م شمٜم٤مزقمٜم٤م ومٞمف ُمردو ٌد إمم اهلل وطمدَ ه،
وهذا ٟمص
ٌ
وهق احل٤ميمؿ ومٞمف قمغم ًمً٤من رؾمقًمف ،ومٚمق ُىمدم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم طم ِ
ٙمٛمف مل يٙمـ هق
ُ
ُ
ُ
ِ
احل٤ميمؿ سمٙمت٤مسمف ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
َ
[إقمراف]6 :

()1

.

اًمًٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م شم٘مدم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وقمٚمامءه؛
ٕهنؿ ُمٌٚمٖمقن ديـ اهللً ،مٙمـ ٓ شمراهؿ طمج٦م ،سمؾ أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ُحيت٩م هل٤م ٓ هب٤م،
وهم٤مي٦م وفمٞمٗم٦م اًمٕمٚمامء اًمٌالغ ،أُم٤م اًمتٖمٞمػم واًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ومٝمل سمٞمد وزم إُمر اعمًٚمؿ.
واًمدوًم٦م ُمٓم٤م ًَمٌ٦م سم٤مًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء وؾم١ماهلؿ قمام ضمٝمٚمقا ُمـ ذع اهلل.
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ﴾ [اًمٜمحؾ.]46 :
وىم٤مل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ﴾ [اًمٜمً٤مء.]66 :
شمرضمع إمم اًمٕمٚمؿ
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :واًم٘مقة ذم احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس
ُ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وإمم اًم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم
سم٤مًمٕمدل اًمذي دل قمٚمٞمف
ُ

()2

.

اًمًٛم٦م اًمث٤مًمث٦م :احل٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من ُيًٛمع و ُيٓم٤مع ًمف ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وإذا
ِ
دمقز ـم٤مقمتف ذم هذه اعمٕمّمٞم٦م ،وحيٗمظ ُم٘مداره وُمٜمزًمتف ،وٓ
أُمر
سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومال ُ
َ
ومًؼ وفمٚمؿ ،سمؾ ُيّمؼم قمغم أذاه
جيقز
اخلروج قمٚمٞمف وٓ ٟمزقم ُف سمام أنف ُمًٚمؿ وًمق َ
ُ
و ُفم ِ
ًؽماح ُمـ وم٤مضمر.
ٚمٛمف طمتك يًؽميح سمر ،أو ُي
َ
( )1اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م (.)636/6
( )3اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م (ص.)16 :
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ِ
وآظمؽماقم٤مت
اًمًٛم٦م اًمراسمٕم٦مُ ٓ :شمٕم٤مرض اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلْم٤مر َة
ذع اهلل ،أو ُشمًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢من إصؾ ومٞمٝم٤م احلؾ
احلديث٦مُ ،م٤م مل صخ٤مًمػ َ
واإلسم٤مطم٦م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن :واًمً٤مقم٦م صٜمٕم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت ،اًمتل شمدرك
سم٤محلذق واًمٗمٙمرةً ،مٞمً٧م ُمـ اًمٌدع ،وٓ ُمـ اًمًحر؛ إذ اًمٌدع اعمذُمقُم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم
٤مدات واًمّمٜم٤مقم٤مت ،ومٚمٞمً٧م ُمـ ىمًٞمؿ اًمٌدع
اًم ُ٘م َرب اًمنمقمٞم٦م ،وأُم٤م اًمٕم ُ

()1

.

ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز :أُم٤م إُمقر إظمرى اًمتل ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤مًمٕمٌ٤مدات وٓ
ُ
وم٤مٕصؾ ومٞمٝم٤م احلؾ إٓ ُم٤م طمرُمف اًمنمع ،يم٠منقاع احآيمؾ واعمِم٤مرب
سم٠مُمر اجل٤مهٚمٞم٦م،
واًمّمٜم٤مقم٤مت وٟمحق ذًمؽ؛ ٕن اًمٜم٤مس أقم َٚم ُؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤مهؿ .و ُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م
ِ
طمرُمف اهلل ورؾمقًمف يم ُٚم ِ
اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمً٤مء وٟمحق
ٌس اًمذه٥م واحلرير ًمٚمذيمقر ،ويمتِمٌف
اًمنمع قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف ومٝمق ُمًتثٜمًك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة
ذًمؽ م٤م ٟمص
ُ

()2

.

ُ
تٗمظ ًمٚمٙمٗم٤مر طم٘مقىمٝمؿ ؾمقا ٌء يم٤مٟمقا
اًمًٛم٦م اخل٤مُمً٦م :اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
شمًٛمح سم ُٔمٚمٛمٝمؿ وٓ ىمتٚمٝمؿ سمال طمؼ ،قمـ قمٌد
ذُمٞملم أو ُمٕم٤مهديـ أو ُمًت٠مُمٜملم ،ومال
ُ
اهلل سمـ قمٛمرو أن رؾمقل اهلل

ىم٤ملَُ :مـ َ
ٕم٤مهدً ا مل َي َر ْح رائح َ٦م اجلٜم٦م
ىمتؾ ُُم َ

()3

،

واعمراد سم٤معمٕم٤مهد ذم ًمٗمظ اًمنمع ُمـ ًمٞمس َطمرسم ًّٞم٤م.
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا ٓ شمًٛمح هلؿ ذم ٟمنم يمٗمرهؿ ،واًمدقمقة إمم قم٘م٤مئدهؿ اًمٙمٗمري٦م؛
جي٥م إٟمٙم٤مره وُمٜمٕمف.
ٕن هذا ُمـ اعمٜمٙمر اًمذي ُ
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م (.)461/13
( )3جمٛمقع ومت٤مواه (.)666/3
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)6155
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اًمًٛم٦م اًمً٤مدؾم٦م :اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ مت٤مٟمع ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر وقم٘مد
خيتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م
اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وشمٌ٤مدل اًمتج٤مرة ،وشمٕم٤مُم ُٚمٝمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر
ُ
سملم طم٤مل اًم٘مقة واًمْمٕمػ.
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م
ص٤م ًقم٤م ُمـ ؿمٕمػم

 :شمقذم رؾمقل اهلل
()1

وص٤مًمح اًمٜمٌل
َ

ودرقم ُف ُمرهقٟم ٌ٦م قمٜمد ّيقدي سمثالصملمَ

.
()2

يمٗم٤مر ىمريش ذم صٚمح احلديٌٞم٦م يمام ذم اًمّمحٞمحلم .

وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [اًمتقسم٦م ،]4 :وىمرر هذا اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝمؿ
()3

اسمـ ىمداُم٦م ذم (اعمٖمٜمل) .
()4

اًمًٛم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ٓ :شم٘مر اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛ ٕهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م ،
ٟمنم
وٓ شم٘مر اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م
َ
اخلروج قمغم طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم واًمثقرة قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ َ
اًمٌ٤مـمؾ ُمـ إومٙم٤مر اإلحل٤مدي٦م واًمٌدقمٞم٦م وآٟمحالًمٞم٦م سم٤مؾمؿ احلري٦م اعمٜمٗمٚمت٦م؛ ٕن
ُم٠مُمقر سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل
واحل٤ميمؿ ىم٤مئد اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
هذه ُمٜمٙمرات،
ٌ
ُ
قمـ اعمٜمٙمر.

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )3515مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م

.

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3556وُمًٚمؿ (ُ )1166مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب
(.)355/5( )6
أبٜم٧م هذا ذم ُم٘م٤مل :اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اإلؾمالم ذم رء.
( )4وىمد ُ
http://islamancient.com/mod_standitem86.html
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهذا اًم٘مًؿ اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ احلٙمؿ ذم طمدود
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وم٤مُٕمر
اهلل وطم٘مقىمف وُم٘مّمقده إيمؼم هق
ُ
سم٤معمٕمروف ُمثؾ :اًمّمالة ،واًمزيم٤مة ،واًمّمٞم٤مم ،واحل٩م ،واًمّمدىم٦م ،وإُم٤مٟم٦م ،وسمر
اًمقاًمديـ ،وصٚم٦م إرطم٤مم ،وطمًـ اًمٕمنمة ُمع إهؾ واجلػمان ،وٟمحق ذًمؽ.
ي٘مدر قمغم
وم٤مًمقاضم٥م قمغم وزم إُمر أن ي٠مُمر سم٤مًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت َ
ُ
مجٞمع َُمـ ُ
َ
اًمت٤مرك سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،وم٢من يم٤من اًمت٤مريمقن ـم٤مئٗم ً٦م متٜمٕم٦م ىمقشمٚمقا
ويٕم٤مىم٥م
أُمره،
َ
قمغم شمريمٝم٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،ويمذًمؽ ُي٘م٤م َشمٚمقن قمغم شمرك اًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم وهمػممه٤م،
ِ
ِ
ذوات
يمٜمٙم٤مح
اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م؛
وقمغم اؾمتحالل ُم٤م يم٤من ُمـ اعمحرُم٤مت اًمٔم٤مهرة
َ
ٍ
ٍ
ذيٕم٦م ُمـ
ـم٤مئٗم٦م متٜمٕم٦م قمـ اًمتزام
اعمح٤مرم واًمٗمً٤مد ذم إرض وٟمحق ذًمؽ ،ومٙمؾ
ذائع اإلؾمالم اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة جي٥م ضمٝم٤م ُده٤م طمتك يٙم َ
اًمديـ يمٚمف هلل سم٤مشمٗم٤مق
قن
ُ
اًمٕمٚمامء...

()1

.

ؾمامت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -ذم اجلٛمٚم٦م  -اًمتل يريدُ ه٤م اهلل وٟمح ُـ ُم٠مُمقرون هب٤م.
هذه
ُ
الشبهت الصخىن:
ومٛمـ
أن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًمًٞم٤مد ،واحل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًمنمقملَ ،
طمٙمٛم ُف ٌ
طم٤ميمؿ ؾمٞم٤مد وًمٞمً٧م ذم
ىم٤مسمؾ ًمإلزاًم٦م ،ومٝمق
احلٙمؿ سم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت ،وم٢من
شمقمم
ٌ
َ
َ
ِ
احلٙمؿ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م.
سمخالف احل٤ميمؿ اًمنمقمل ومٝمق َُمـ شمقمم
أقمٜم٤مق اًمٜم٤مس سمٞمٕم ٌ٦م ًمف،
َ

( )1اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م (.)65/1
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وكشف هزه الشبهت مً وحهين:
أظمذ احلٙمؿ سم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت وم٘مد َ
اًمقضمف إول :أن ُمـ َ
أظمذه٤م سم٤مًمٖم َٚمٌ٦م واًم٘مٝمر،
طم٤ميمؿ ُمتٖمٚم٥م ُيًٛمع و ُيٓم٤مع ًمف؛ يم٤مًمذي
ًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًمًٞمػ وإٟمام سم٤مًمٙمثرة ،ومٝمق
ٌ
()1
ٍ
َ
سمٓمري٘م٦م ذقمٞم٦م  -يمام شم٘مدم سمٞم٤من هذا . -
أظمذه٤م
اًمقضمف اًمث٤مين :إن إدًم٦م واإلمج٤مقم٤مت سمٞمٜم٧م اقمت٘م٤م َد اًمٌٞمٕم٦م ذم أقمٜم٤مىمٜم٤م عمـ شمٖمٚم٥م،
ٍ
ُمًتٛمرا ٓ جيدد
ـمري٘م٦م وـمري٘م٦م ،ويمذًمؽ مل شمِمؽمط أن يٙمقن احل٤ميمؿ
ومل شمٗمرق سملم
ًّ
ُ
اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ،وإٓ أصٌح٧م دقمقى سمال سمره٤من ومال
ًمف ،وُمـ ادقمك هذا ًَم ِزُم ُف
ُيٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م.
الشبهت الحادًت والصخىن:
أن اًمّمؼم قمغم أذى اًمًٚمٓم٤من إذا يم٤من ؿمخّم ًّٞم٤م ومال يٚمزم سمخالف إذا يم٤من
()2

ٍ
َ
َ
ي٠مظمذ
قم٤مُمؾ ًمف أن
أرؾمؾ إمم
مج٤مقم ًّٞم٤م ،واؾمتدل سمام أظمرج قمٌد اًمرزاق أن ُمٕم٤موي٦م
اًمقه َط ومٌٚمغ ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ومٚمٌس ؾمالطمف هق وُمقاًمٞمف ِ
وهم ْٚم َٛمت ُف وىم٤مل :إين
َ ْ
ُ
َ
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقلُ :مـ ُىمتؾ دون ِ
ُم٤مًمف ُمٔمٚمق ًُم٤م ومٝمق ؿمٝمٞمد .
ُ
َ
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل
إُمػم إمم ُمٕم٤موي٦م أن ىمد شمٞمن ًمٚم٘مت٤مل ،وىم٤مل إين
ومٙمت٥م
ُ
َ
ُ
دون ِ
ومٙمت٥م ُمٕم٤موي٦مْ :
ي٘مقلَُ :مـ ُىم َتؾ َ
أن َظمؾ سمٞمٜم ُف وسملمَ ُم٤مًمف .
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد
َ

( )1شم٘مدم (ص.)56 :
( )3أظمرضمف قمٌد اًمرزاق (.)116/13
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وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمٍمحي٦م ذم أُمر اًمٗمرد سم٤مًمّمؼم قمغم
اًمقضمف إول :أن هذا اًم٘مقل
ٌ
أن اًمٜمٌل ىم٤مل :قمغم ِ
اعمرء اعمًٚمؿ
َضمقر احل٤ميمؿ؛ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
ٍ
ِ
سمٛمٕمّمٞم٦م ومال
سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مٟمف ُأ ُِم َر
ي١مُمر
اًمًٛم ُع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام أطم٥م ويمر َه إٓ أن َ
ؾمٛم َع وٓ ـم٤مقم٦م

()1

.

وىم٤مل أنس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل اًمٜمٌل
()2

رأؾم ُف َزسمٞمٌ٦م
َ

اؾمٛم ْع وأـمِ ْع وًمق حلٌٌم يم٠من
ٕيب ذر:
َ

.

خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م أُمرة  -سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقر
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا اًم٘مقل
ٌ
احل٤ميمؿ و ُفمٚمٛمف ،ومل شمٗمرق سملم اًمٗمرد واجلامقم٦م  -واًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م.
خم٤مًمػ ٕثر قمٛمر .ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ،ىم٤مل:
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن هذا إثر
ٌ
َ
وم٤مؾمٛمع
أخ٘م٤مك سمٕمد قم٤مُمل هذا؛
ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م أُمٞم٦م إين ٓ أدري ًمٕمكم أن ٓ
َ
رضسمؽ وم٤مصؼمْ ،
قمٚمٞمؽ قمٌدٌ طمٌٌم جمدعْ ،
وأـمِع ْ
َ
َ
َ
طمرُمؽ وم٤مصؼم،
وإن
إن
وإن ُأُم َر
َ
ؾمٛمع وـم٤مقم٦م ودُمل دون ديٜمل؛ ومال شمٗم٤مرق
ديٜمؽ وم٘مؾ:
يٜمت٘مص
أُمرا
ٌ
ُ
وإن أرا َد ً
اجلامقم٦م

()3

.

ُ
سيح ذم صؼم اًمٗمرد
واًمٗم٤مروق ظمٚمٞمٗم٦م راؿمد ،وم٘مق ًُمف ُم٘مدم قمغم همػمه؛ وهق
ٌ
قمغم َضمقر احل٤ميمؿ إذا أراد َُم٤مًمف؛ ومٝمق ُمٌلم أن أطم٤مدي٨م اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ
خمّمقص ٌ٦م سم٤مًمًٚمٓم٤من.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3566وُمًٚمؿ (.)1665
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)556
( )6أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )644/5سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
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جىبيه:
ِ
ح٤م و٤مق ُ
ٟمّمقص اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م،
أهؾ اًمٌدع ذر ًقم٤م ٕضمؾ سا طم٦م ويمثرة
واًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ أصٌحقا ذم ٍ
أُمر ٍ
ُمري٩م دم٤مهٝم٤م؛ ومٛمٜمٝمؿ َُمـ مح َٚمٝم٤م قمغم اًمٗمرد
()1

يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ مح َٚمٝم٤م قمغم اجلامقم٦م دون
دون اجلامقم٦م؛ وؾمٞم٠ميت
ُ
()2

يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م .
اًمٗمرد؛ وشم٘مدم
ُ
الشبهت الثاهيت والصخىن:
أن اإلُم٤مرة شمً٘مط سمٛمٔمٚمٛم٦م :وم٘مد يمت٥م قمٛمر اًمٗم٤مروق إمم أهؾ اًمٙمقوم٦مَُ :مـ
فم َٚمٛم ُف أُمػم ُه ومال إُمر َة ًمف قمٚمٞمف دوين ،ومٙم٤من اًمرضمؾ ي٠ميت اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ومٞم٘مقل :إُم٤م
َ
ٟمٗمًؽ وإٓ ومال إُمر َة ًمؽ قمكم .
أن شمٜمّم َٗمٜمل ُمـ
وكشف هزه الشبهت بأن ًلال:
()3

ٚمؿ
هذا إثر أظمرضمف اخلالل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  ،وُمٕمٜم٤مه صحٞمح وهق أنف إذا َفم َ
أُمػم قمغم سمٚمدة ُمـ سمٚمدان اعمًٚمٛملم ً
إُمػم ت٧م إُمرة إُمػم اًمٕم٤مم،
رضمال؛ وهذا
ُ
ُ

وم٢مٟمف ي٘متص ُمٜمف ُمٔمٚمٛمتفْ ،
ومػمضمع إمم إُمػم اًمٕم٤مم ًمٞم٘متص ًمف ،وًمٞمس
وم٢من مل ي٘متص ًمف
ُ
ُمٕمٜم٤مه أنف سم٤معمٔمٚمٛم٦م اعمح٘م٘م٦م أو اعمتقمه٦م ،أو اعمدقم٤مة  -أٓ يٙمقن أُمػم ُه اًمذي قمغم
أُمػما قمٚمٞمف ،ومٞمٌ٘مك اعمٔمٚمق ُم أو اعمدقمل ًمٚمٛمٔمٚمٛم٦م سمال أُمػم ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدة!!.
سمٚمدشمف ً

( )1ؾمٞم٠ميت (ص.)365 :
( )3شم٘مدم (ص.)364 :
(.)111/1( )6
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ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمْم٤م َقم ْ٧م ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس ،وٓدقمك يمؾ ٍ
أطمد ُمـ اعمٗمًديـ أنف
ُ
َ
ي٠مظمذ ُمٔمٚمٛمت ُف ُمـ إُمػم اًمٕم٤مم.
ُمٔمٚمقم ،وإٟمام اعمرا ُد أنف
صمؿ ًمق ُىمدر أن ُمٕمٜم٤مه أنف سمٛمجرد اعمٔمٚمٛم٦م شمً٘مط إُم٤مرة إُمػم اخل٤مص قمغم
سمٚمدشمف ،وم٢من هذه ؾمٞم٤مؾم٦م رآه٤م اًمٗم٤مروق قمٛمر وهل ُمـ طم٘مف ،وم٢من اإلُم٤مرة اخل٤مص٦م
شمٌع ًمإلُم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م ،وًمألُمػم اًمٕم٤مم طمؼ ذم ِ
قمزل إُمػم اخل٤مص أو شمْمٞمٞمؼ طمدود
ٌ
إُم٤مرشمف ،وًمٞمً٧م هذه اًمًٞم٤مؾم٦م  -قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ هبذا اعمٕمٜمك ُُ -مٚمزُم ً٦م ًمٙمؾ
ٍ
أُمػم قم٤مم ،سمؾ هل شمرضمع ح٤م يراه إُمػم اًمٕم٤مم ُمّمٚمح٦م ،واهلل طمًٞم ٌُف.
الشبهت الثالثت والصخىن:
شمًٛم ُع وشمٓمٞم ُع
شمْمٕمٞمػ طمدي٨م طمذيٗم٦م اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ:
سمٕمْمٝمؿ
َ
طم٤مول ُ
َ
()1
َ
َ
وأظمذ َ
وم٤مؾمٛم ْع وأـمِع  ،رواي٦م ودراي٦م؛ أُم٤م اًمرواي٦م
ُم٤مًمؽ؛
فمٝمرك
ًمألُمػم وإ ْن ضم َٚمدَ
َ
وم٘مد اقمتٛمدوا قمغم يمالم اًمدارىمٓمٜمل ذم شمْمٕمٞمٗمف ،وىمد ٟم٘مؾ اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم
ُمًٚمؿ يمال َم اًمدارىمٓمٜمل وظم٤مًمٗمف.
وم٘م٤مل اًمٜمقوي :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل هذا قمٜمدي ُمرؾمؾ؛ ٕن أب٤م ؾمالم مل يًٛمع
ٌ
ُمتّمؾ سم٤مًمٓمريؼ إول،
صحٞمح
ُمـ طمذيٗم٦م؛ وهق يمام ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملً ،مٙمـ اعمتـ
ٌ
ُمًٚمؿ هبذا ُمت٤مسمٕم ً٦م يمام شمرى ،وىمد ىمدُمٜم٤م ذم اًمٗمّمقل وهمػمه٤م أن احلدي٨م
وإٟمام أتك
ٌ
ٍ
ـمريؼ آظمر ُمت ً
ّمال شمٌٞمٜم٤م سمف صح َ٦م اعمرؾمؾ وضم٤مز آطمتج٤مج
اعمرؾمؾ إذا روي ُمـ
سمف ،ويّمػم ذم اعمً٠مخ٦م طمديث٤من صحٞمح٤من

()2

.

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1641
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)361/13
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إُمر ً
ؾمٝمالً ،مٙمـ أن يْمٕمٗمق ُه دراي ً٦م
وًمق يم٤من اًمٌح٨م ُمع ه١مٓء رواي ً٦م ًمٙم٤من
ُ
وُمٕمٜمًك ومٝمذا اعمًتٜمٙمر.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :إذا يم٤من إُمر راضم ًٕم٤م إمم اًمت٘مٚمٞمد ومٚمٞمس ُ
ىمقل اًمدارىمٓمٜمل َأومم
ِ
وشم٠مجٞمد اًمٜمقوي ًمف؛ أُم٤م إذا رضمع إمم احلج٦م واًمٌٞمٜم٦م،
ُمـ ىمقل ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،
ومٚمٚمٌ٤مطم٨م سمحجتف وسمٞم ِ
ي٠مظمذ َ
َ
فمٝمر ًمف ،وٓؾمٞمام وًمف
ٜمتف أن
ىمقل أطمدهؿ سمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م َ

ؿم٤مهد.

اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا احلدي٨م مل ِ
شمٗمًػم وشمٗمّمٞمؾ
ي٠مت سمٌمء ضمديد ،وإٟمام هق
ٌ
ِ
يمره٤م وأن هذا م٤م أمجع
ح٤م ضم٤مء ذم إدًم٦م ُمـ اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ،وىمد شم٘مدم ذ ُ
ِ
قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ،واًمّمؼم قمغم ضم ْٚم ِ
وأظمذه ًمٚمامل سمٖمػم طمؼ شمدل قمٚمٞمف قمٛمق ُم إدًم٦م
ده
َ
صم٤مسم٧م سمدون هذا احلدي٨م ،وقمغم اًم٘مقل
اعمت٘مدُم٦م ُمع إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م؛ ومٛمٕمٜم٤م ُه ٌ
سمْمٕمٗمف وم٢من إدًم٦م ذم اًمّمؼم قمغم ضمقر احل٤ميمؿ ،وطم ِ
ِ
رُم٦م اخلروج قمٚمٞمف يمثػمة.
ُ
َ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أنف هبذا اًمتٗمّمٞمؾ واًمتٗمًػم ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٞمام صمٌ٧م قمٜمف:
َ
أخ٘م٤مك
ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ،ىم٤مل :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م أب٤م أُمٞم٦م إين ٓ أدري ًَمٕمكم أن ٓ
وم٤مؾمٛم ْع وأـمِ ْع ْ
َ
َ
رضسمؽ
قمٚمٞمؽ قمٌدٌ طمٌٌم جمدع؛ إن
وإن ُأُمر
سمٕمد قم٤مُمل هذا؛
َ
َ
َ
ؾمٛمع وـم٤مقم ٌ٦م،
ديٜمؽ وم٘مؾ:
يٜمت٘مص
أُمرا
وم٤مصؼم ،وإن
ٌ
ُ
طمرُمؽ وم٤مصؼم ،وإن أرا َد ً
ْ
()1
ودُمل دون ديٜمل؛ ومال شمٗم٤مرق اجلامقم٦م .

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )644/5سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
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ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :واًمذي قمٚمٞمف ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ًمٚمرضمؾ أن يد َومع قمام ذيمر إذا
فمٚمام سمٖمػم شمٗمّمٞمؾ إٓ أن يمؾ َُم ْـ ُحيٗمظ قمٜمف ُمـ قمٚمامء احلدي٨م يم٤معمجٛمٕملم قمغم
ُأريد ً
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
وشمرك اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف ،
اًمقاردة سم٤مُٕمر سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقره
ًممصم٤مر
اؾمتثٜم٤مء اًمًٚمٓم٤من؛
()2

ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر وأىمره .
الشبهت الشابعت والصخىن:
شمًٛم ُع وشمٓمٞم ُع ًمألُمػم
سمٕمض احلريمٞملم اعمٕم٤مسيـ أن حيٛمؾ طمدي٨م:
طم٤مول ُ
َ
()3
َ
َ
وأظمذ َ
وم٤مؾمٛم ْع و َأـمِ ْع قمغم اًمٗمرد سمخالف اجلامقم٦م ،وم٢من
ُم٤مًمؽ،
فمٝمرك
وإ ْن ضم َٚمد
َ
هلؿ أن ٓ يّمؼموا قمغم ُفمٚمٛمف.
وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :قمٛمقم إدًم٦م إظمرى ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ،ومل شمٗمرق
ٍ
ومٛمـ ومرق ومٞمٚمزُم ُف اًمدًمٞمؾ ،وٓ دًمٞمؾ.
سملم ومرد وٓ مج٤مقم٦مَ ،
( )1اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ٓسمـ اعمٜمذر (.)346/1
فمٚمام،
وهبذا ي٘مقل قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ًمٚمرضمؾ أن ي٘م٤مشمؾ قمـ ٟمٗمًف وُم٤مًمف وأهٚمف ،إذا أريد ً
ًمألظمٌ٤مر اًمتل ضم٤مءت قمـ رؾمقل اهلل  ،مل صخص وىمتً٤م دون وىم٧م ،وٓ ً
طم٤مٓ دون طم٤مل؟ إٓ
اًمًٚمٓم٤من ،وم٢من مج٤مقم٦م أهؾ احلدي٨م يم٤معمجٛمٕملم قمغم أن ُمـ مل يٛمٙمٜمف أن يٛمٜمع ٟمٗمًف وُم٤مًمف إٓ
سم٤مخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وحم٤مرسمتف :أنف ٓ حي٤مرسمف ،وٓ خيرج قمٚمٞمفً ،مألظمٌ٤مر اًمداًم٦م قمـ رؾمقل
اهلل

اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ اجلقر واًمٔمٚمؿ ،وشمرك ىمت٤مهلؿ ،واخلروج

قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م أىم٤مُمقا اًمّمالة.
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)134/6
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)66 :
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اًمقضمف اًمث٤مين :أن أدًم٦م يمثػمة سطم٧م سمّمؼم اجلامقم٦م قمغم َضمقر احل٤ميمؿ:
ىم٤مل أنس :إٟم ُٙمؿ ؾمؽمو َن سمٕمدي أثَر ًة ؿمديد ًة ،وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقا اهلل ورؾمق ًَم ُف
قمغم احلقض

()1

.

قمـ ُأؾمٞمد سمـ طمْمػم

 ،أن ً
رضمال ُمـ إنّم٤مر ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،أٓ

اؾمتٕمٛمٚم٧م ومال ًٟم٤م؟.
شمًتٕمٛم ُٚمٜمل يمام
َ
ىم٤مل  :ؾمتٚم٘مق َن سمٕمدي أث َر ًة ،وم٤مصؼموا طمتك شمٚم َ٘مقين قمغم احلقض

()2

.

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  :إٟمٙمؿ ؾمؽمو َن سمٕمدي
ِ
شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَ :أدوا إًمٞمٝمؿ طم٘مٝمؿ،
أثَر ًة
وأُمقرا ُشمٜمٙمروهن٤م ىم٤مًمقا :ومام ُ
ً
وؾم ُٚمقا اهلل طم٘م ُٙمؿ
َ

()3

.

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل اًمرؾمقل اهلل :إٟمٙمؿ ؾمتٚم٘مق َن سمٕمدي أثَر ًة ،وم٤مصؼموا
طمتك شمٚم َ٘مقين قمغم احلقض

()4

.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن هذا ٌ
يمثػم ذم
ىمقل
ٌ
ُمٜمٙمر مل ُيًٌ٘مقا إًمٞمف؛ سمؾ يمال ُم اًمًٚمػ ٌ
يمت٥م آقمت٘م٤مد ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ؛ ومل يٗمرىمقا سملم اًمٗمرد واجلامقم٦م ،وىمرروه
()5

إمج٤م ًقم٤م ُمـ اًمًٚمػ .يمام شم٘مدم .

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)6156
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6153وُمًٚمؿ (.)1646
َ
أُمقرا شمٜمٙمروهن٤م  ،صحٞمح ُمًٚمؿ
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري  -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل :
ؾمؽمون سمٕمدي ً
(سم٤مب إُمر سم٤مًمقوم٤مء سمٌٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء ،إول وم٤مٕول).
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)4663صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1351
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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اًمقضمف اًمراسمع :م٤م ي١ميمد ظمٓم٠م هذا اًم٘مقل اًمٌدقمل أنف ًمٞمس ُمٜمْمٌ ًٓم٤م؛ ومٚمٞمس
ٌ
ؾمٌ٥م ًمٕمدم اًمّمؼم أو صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م أو
ًمٚمجامقم٦م
و٤مسمط قمٜمدهؿ ،ومٝمؾ َرض ُب اصمٜملم ٌ
قمنمة؟.
الشبهت الخامصت والصخىن:
أن احل٤ميمؿ إذا شمرك اًمِمقرى ُيٕمزل.
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه :اًمِمقرى ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وقمزائؿ إطمٙم٤مم،
يًتِمػم َ
واضم٥م؛ هذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف
أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومٕمز ًُمف
َُمـ ٓ
ٌ
ُ

()1

.

وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمتقاشمرة ذم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ  -وىمد
اًمقضمف إول :أنف
ٌ
()2

شم٘مدم ذيمره٤م . -
وُمٜمٝم٤م :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  :إٟمٙمؿ ؾمؽمو َن
وأُمقرا شمٜمٙمروهن٤م ىم٤مًمقا :ومام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَ :أدوا إًمٞمٝمؿ
سمٕمدي أثَر ًة
ً

وؾم ُٚمقا اهلل طم٘م ُٙمؿ
طم٘مٝمؿَ ،

()3

.

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل رؾمقل اهلل
وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقين قمغم احلقض

:

()4

.

( )1اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)664/1
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :

إٟمٙمؿ ؾمتٚم َ٘مق َن سمٕمدي أثَر ًة،
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()1

خم٤مًمػ إلمج٤مع ِ
أهؾ اًمًٜم٦م وُمٕمت٘مدهؿ  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف . -
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف
ٌ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :هذا ظمٓم٠م ُمـ اسمـ قمٓمٞم٦م ،يمام أظمٓم٠م ذم ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م أظمرى؛
ٕمز ُل عمٕمّمٞم٦م ،ومٙمٞمػ سم٤مًمِمقرى اًمتل
ٕن إدًم٦م
وإمج٤مع اًمًٚمػ قمغم أن احل٤ميمؿ ٓ ُي َ
َ
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ُم٤م سملم اًمقضمقب أو آؾمتحٌ٤مب؟!.
َ
ومٙمذًمؽ
شم٠مويالت اسمـ قمٓمٞم٦م ًمٚمّمٗم٤مت ٕهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ،
ومٙمام مل ُشم٘مٌؾ
ُ
()2

ٓ ُي٘مٌؾ هذا ُمٜمف .
صمؿ إن هذا اخلٓم٠م ىمد اؾمتدريمف اسمـ قمروم٦م قمغم اسمـ قمٓمٞم٦م وم٘م٤مل :ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:
وُمـ َٓ يًتِمػم َ
واضم٥م سمال ظمالف.
أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومٕمز ًُمف
ٌ
همػم صحٞمح ،ومل َأر ُه ًمٖمػمه ،واعمً٠مخ٦م ُمذيمقر ٌة ذم أصقل
ىم٤مل اسمـ قمروم٦م :هذا ُ
اًمديـ ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ،وذم يمت٥م احلدي٨م ،وذم اًمٗم٘مف ،وذيمروا ومٞمٝم٤م ومٕمؾ اإلُم٤مم،
ُم٤م هق أؿمد ُمـ ذًمؽ َٓ جي٥م قمٛمـ ًمف سمقضمف

()3

.

( )1شم٘مدم (ص.)46 ،65 :
( )3وم٘مد أو َل صٗم٦م آؾمتقاء واعمجلء هلل.
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يقٟمسُ ،]6 :مٕمٜم٤مه قمٜمد أيب اعمٕم٤مزم وهمػمه ُمـ
طمذاق اعمتٙمٚمٛملم سم٤معمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من ،وظمص اًمٕمرش سم٤مًمذيمر شمنميٗم٤م ًمف إذ هق أقمٔمؿ اعمخٚمقىم٤مت .
اعمحرر اًمقضمٞمز (.)436/3

أجْم٤م :وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [اًمٗمجرُ ،]33 :مٕمٜم٤مه :وضم٤مء ىمدره وؾمٚمٓم٤مٟمف
وىم٤مل ً
وىمْم٤مؤه  .اعمحرر اًمقضمٞمز (.)463/6

( )6شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م (.)465/1
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الشبهت الصادشت والصخىن:
ضمقاز همٞمٌ٦م احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل،ومدل هذا قمغم َضمقاز
أنف ىمد روي قمـ سمٕمض اًمًٚمػ
ُ
اًمٙمالم ذم احلٙم٤مم ُمـ ورائٝمؿ.

ِ
ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :صمالصم ٌ٦م ًمٞمً٧م هلؿ همٞمٌ٦م :اإلُم٤مم اجل٤مئر ،واًمٗم٤مؾمؼ ِ
سمٗمً٘مف،
اعمٕمٚم ُـ

واعمٌتدع اًمذي يدقمق اًمٜم٤مس إمم سمدقمتف
ُ

()1

.

اًمٗمًؼ،
وم٤مؾمؼ يٕمٚم ُـ
َ
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :صمالصم ٌ٦م ًمٞمً٧م هلؿ ُطمرُم ٌ٦م ذم اًمٖمٞمٌ٦مٌ :
()2
وإُمػم اجل٤مئر ،وص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م اعمٕمٚمِ ُـ اًمٌدقم٦م .
ُ
ٌ
صمالث يم٤مٟمقا ٓ يٕمدوهنـ ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م :اإلُم٤م ُم اجل٤مئر ،واعمٌتدع،
ىم٤مل إسمرا هٞمؿ :ىم٤مل:
واًمٗم٤مؾمؼ اعمج٤مهر سمٗمً٘مف
ُ

()3

.

وكشف هزه الشبهت مً أوحه:
اًمقضمف إول :أنف ٓيًٚمؿ سمّمح٦م هذه أصم٤مر ٕهن٤م وٕمٞمٗم٦م.
ظمالف سملم اًمت٤مسمٕملم وم٤مًمٙمال ُم
اًمقضمف اًمث٤مين :أنف إذا يم٤من ذم اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من
ٌ
اإلمج٤مع سمٕمد اًمت٤مسمٕملم قمغم ُطمرُم٦م اخلروج قمغم
ومٞمف ُمـ سم٤مب َأوممً ،مٙم ْـ ح٤م اٟمٕم٘مد
ُ
( )1ؿمٕم٥م اإليامن ()135/5؛ ذم إؾمٜم٤مده زيمري٤م سمـ دًم َقيف ،مل أر ُمـ وصم٘مف ذم روايتف ووٌٓمف.
( )3ؿمٕم٥م اإليامن ( )113/1وذم إؾمٜم٤مده ُمٜمدل سمـ قمكم وُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة ،ومه٤م وٕمٞمٗم٤من.
وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمّمٛم٧م (ص ،)146:وذم إؾمٜم٤مده ذيؽ اًمٜمخٕمل ،وهق
وٕمٞمػ.
( )6اًمّمٛم٧م (ص )143 :وذم إؾمٜم٤مده اسمـ ُمٖمراء؛ صدوق ،وذم طمديثف قمـ إقمٛمش يمال ٌم
أصح٤مب ومال حيتٛمؾ
أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ اعمديٜمل واسمـ قمدي يمام ذم هتذي٥م اًمٙمامل  ،وًمألقمٛمش
ٌ
ِ
روايتف قمٜمف أظمٓم٤مء.
شمٗمرد َُمـ ذم
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ضمقاسم٤م
يّمٚمح
شمٌع ذًمؽ طمرُم ُ٦م اًمٙمالم ومٞمف .إٓ أن هذا ٓ
ُ
اًمًٚمٓم٤من اًمٗم٤مؾمؼ واًمٔم٤ممل َ
ً
قمغم أثر اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ٕنف ًمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم؛ ويٙمٗمل أنف وٕمٞمػ.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اًمّمح٤مسم٦م هنقا قمـ اًمٙمالم ذم اًمًٚمٓم٤من؛ وىمقهلؿ طمج٦م قمغم
يمٜم٧م ً
ٚمؽ ومالْ ،
اًمت٤مسمٕملم؛ يم٘مقل اسمـ قمٌ٤مسْ :
ظمِمٞم٧م أن ي٘م ُت َ
وم٤مقمال ومٗمٞمام
إن
وم٢من َ
َ
()1

َ
َ
إُم٤مُمؽ  -وىمد شم٘مدم . -
شمٖمت٥م
سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ،وٓ
ْ
وروى اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م سمًٜمد ضمٞمد قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل:
هن٤مٟم٤م يمؼما ؤٟم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ،ىم٤مل ٓ :شمًٌقا أُمرا َء ُيمؿ ،وٓ شمٖمِمقهؿ،
إُمر ىمري٥م
وٓ ُشمٌٖمْمقهؿ ،واشم٘مقا اهلل واصؼموا ،وم٢من َ

()2

.

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ  -وهق صح٤ميب قمغم ىمقل  -ي٘مقلُ ٓ :أقملمُ قمغم َد ِم
ظمٚمٞمٗم٦م أبدً ا سمٕمد قمثامن  .وم٘مٞمؾ ًمف :ي٤م أب٤م ُمٕمٌد أو َأقمٜمْ َ٧م قمغم ِ
ٍ
دُمف؟! ومٞم٘مقل :أين

أقمد ذيمر ُمً٤موي ِف قمقٟمً٤م قمغم ِ
دُمف
َ

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)165 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)45 :

()3

 ،وىمد شم٘مدُم٧م هذه أصم٤مر.
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استدراكات
على كتاب اإلمامة العظنى
()1

إن يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل

 رده اهلل ًمرؿمده ُ ،-مـ اًمٙمت٥م اًمتل ظم٤مًمٗم٧م ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م،يمثػم مـ قمٜمدهؿ ٌ
ظمٚمؾ ذم هذا اًمٌ٤مب ومٙمتٌقا يمت ًٌ٤م وُم٘م٤مٓت ،ومـ
وىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف ٌ
اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم ُم٘م٤مٓشمف اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ وؾمٞم٠ميت اًمرد قمٚمٞمف
 إن ؿم٤مء اهلل .-ُمرضمع قمٜمد ُمـ وؾ ذم هذا إصؾ يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م ٟم٘مدُ ه،
اًمٙمت٤مب
ومٌام أن
ٌ
َ
واًمرد قمٚمٞمف وؾمٞمٙمقن هذا ذم قمدة اؾمتدرايم٤مت:
الاشخذساك ألاول:
طم٤مول أن جيٕمؾ ظمال ًوم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقزم احل٤ميمؿ سم٤مًمٖمٚمٌ٦م وم٘م٤مل :وهذا
َ
اعمًٚمٛمقن قمغم اقمتٌ٤مره م٤م شمٜمٕم٘مد اإلُم٤مُم٦م قمـ ـمري٘مف ،سمؾ هؿ ومٞمف
اًمٓمريؼ مل ُجيٛمع
ُ
ُمذهٌ٤من:
دم٥م ـم٤مقمتفٕ ،نف ٓ شمٜمٕم٘مد ًمف اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م
إول :ىم٤مًمقا ٓ شمٜمٕم٘مدُ إُم٤مُمتف وٓ ُ
اخلقارج واعمٕمتزًم٦م،
إٓ سم٤مؾمتٙمامل اًمنموط؛ ومٙمذا اًم٘مٝمر .وذه٥م إمم هذا اًم٘مقل
ُ

زرت اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل  -هداه اهلل  -وٟم٤مصحتف ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك،
( ُ )1
ٞم٧م ُم٤م ضمرى ذم هذه اًمزي٤مرة  -وأنف وقمدَ ين سم٤مًمتقسم٦م ُمـ يمت٤مسمف ُمٙمتقسم٤م ومل ِ
يقف سمققمده -
وىمد طم َٙم ُ
ً
ٍ
درس ُمرئل سمٕمٜمقان (وىمٗم٤مت ُمع يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك) وهق ُمقضمقد سمٛمقىمع اإلؾمالم اًمٕمتٞمؼ.
ذم
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.

وضمقاب يمالُمف أن ي٘م٤مل :إن صمٌقت اًمقٓي٦م سم٤مًمتٖمٚم٥م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م،
ُ
سمٕمض اعمت٠مظمريـ
وومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م واإلمج٤مع،
ُ
وظمالف أهؾ اًمٌدع ٓ يٕمتد سمف ،ويمذًمؽ ُ
سمٕمد إمج٤مع إوًملم ،وإٓ ِ
ًمٚمز َم ُمـ هذا أن ُي٘م٤مل :إن ذم إصمٌ٤مت أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف
سمٕمض اعمت٠مظمريـ أو ُ
أهؾ اًمٌدع؛ وهذا سم٤مـمؾ.
ظمال ًوم٤م؛ ٕنف
َ
ظم٤مًمػ ُ
الاشخذساك الثاوي:
أثر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
أور َد َ

أص٤مب ومٞمٝمـ احلؼ ،ىم٤مل :حيؼ
يمٚمامت
ىم٤مل:
ٌ
َ

قمغم اإلُم٤مم أن حيٙمؿ سمام أنزل اهلل ،وأن ي١مدي إُم٤مٟم٦م ،وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ومحؼ قمغم
()2

اًمٜم٤مس أن يًٛمٕمقا ًمف و ُيٓمٞمٕمقا ُ
وجيٞمٌقه إذا دقم٤م  ،شم٘مدم اجلقاب قمغم هذا إثر ُمـ
()3

سمٞم٤من وٕمٗمف وهمػم ذًمؽ .
الاشخذساك الثالث:
ٍ
ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ًمف ،وإٟمام قمغم إُم٦م
سمٛمٕمّمٞم٦م ومال
أُمر
َ
ىم٤مل :ويمذًمؽ احل٤ميمؿ إذا َ
ٍ
وؾمٞمٚم٦م إمم إرضم٤مقمف إمم احلؼ ،ذيٓم٦م أٓ يٙمقن
ٟمّمحف وإرؿم٤مده ،واًمًٕمل سمٙمؾ
ُ
ِ
شم٘مقيٛمف ،وإٓ ومٕمغم اًمرقمٞم٦م اًمّمؼم طمتك ي٘ميض اهلل
هٜم٤مك ُمٗمًد ٌة أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م
()4
ِ
حي ُٝمؿ ُمٜمف .
ومٞمف سم٠مُمره وير َ

( )1اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك (ص.)333 :
( )3ص.661 :
( )6شم٘مدم (ص.)134 :
( )4ص.661 :
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ُ
واًمتٕم٤مون ُمٕمف ذم اخلػم
وُمثٚمف ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمدُمٞمجل قمـ اعمقدودي ح٤م ىم٤مل:
ِ
واًمت٘م٤مقمس
واعمٕمروف ،وُمٜمٕم ُف ُمـ إي٘م٤مع اخلٚمؾ ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م ،وسم٨م اًمٗمقى ذم أرضم٤مئٝم٤م،
قمـ اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمروح واح٤مل واًمٜمٗمس ذم ؾمٌٞمؾ مح٤ميتٝم٤م ،واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف

()1

.

ٍ
وؾمٞمٚم٦م إمم إرضم٤مع
وضمقاب هذا أن ي٘م٤مل :إن شم٘مريره أن قمغم إُم٦م اًمًٕمل سمٙمؾ
ُ
وخم٤مًمػ ًمألدًم٦م اعمت٘مدُم٦م وعمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم أنف
احل٤ميمؿ إمم احلؼ = ظمٓم ٌ٠م ىمٓم ًٕم٤م،
ٌ

ِ
اًمٜمّمح أُم٤مُمف ٓ أن يٙمقن إُمر
ٟمّمح احل٤ميمؿ؛ وهل
ُشمًٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ذم
ُ
()2

خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ  -يمام شم٘مدم . -
سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ،ومٝمذا
ٌ
واًمٜم٘مؾ قمـ أيب إقمغم اعمقدودي ذم هذا إُمر ظمٓم٠م؛ ٕنف ًمٞمس ُمرضم ًٕم٤م قمٚمٛم ًّٞم٤م،
سمؾ هق ٍ
ِ
عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م.
همٚمقا خم٤مًم ًٗم٤م
هم٤مل ذم اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م ًّ
الاشخذساك الشابع:
ٟم٘مؾ قمـ أيب إقمغم اعمقدودي ىمقًمف :وأخز َم احلٙمقُم٦م سم٤م ّشمٌ٤مع اًم٘م٤مٟمقن إقمغم
واًمتزام اًمِمقرى

()3

.

أجْم٤م؛ ٕن اًمِمقرى ًمٞمً٧م إًمزاُمٞم٦م؛ ًمٕمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ اًمدال
وهذا ظمٓم٠م ً
اعمٕمتؼميـ ذه٥م إمم إًمزام احل٤ميمؿ سمام ُيِمػم سمف
قمغم هذا ،ومل َأر أطمدً ا ُمـ اًمٕمٚمامء
َ
اعمًٚمٛمقن.

( )1ص.663 :
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6ص.663 :
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ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم :ىمقًمف﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل قمٛمران ،]153 :هؾ إذا
أُمر هؾ هق ُُم ِ
ٚمز ٌم أو يم٤مؿمػ ًمٚمرأي؟ اجلقاب :أنف يم٤مؿمػ
صدر ُمـ اعمًتِم٤مريـ ٌ
ًمٙم٤من احلٙمؿ سم٠مجدي مج٤مقم٦م ،واحلٙمؿ ِ
سمٛم ِ
َ
سمٞمد
ٚمزم؛ ٕنف ًمق يم٤من ُُمٚمز ًُم٤م
ًمٚمرأي ،وًمٞمس ُ
يٜمتٍم
جي٥م قمغم اعمًتِمػم أن يتٌع ُم٤م يرى أنف أصٚمح ،وٓ جيقز أن
واطمدً ،مٙمـ ُ
َ
ِ
ًمرأجف ٕنف رأج ُف ،سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف  -حلؼ اهلل وحلؼ ُمـ وٓهؿ اهلل قمٚمٞمف  -أن
جي٥م قمٚمٞمف أن يتٌع رأّيؿ،
يتٌع ُم٤م هق أص َٚم ُح طمتك ًمق ظم٤مًمٗمقه ،وإصٚمح ذم رأّيؿ ُ
سمٛم ِ
ٚمزم .سمٛمٕمٜمك أنٜم٤م ٓ ٟم٘مقل :إن ه١مٓء هلؿ ؾمٚمٓم٦م قمغم احل٤ميمؿ ،سمؾ
ًمٙمٜمف ًمٞمس ُ
احل٤ميمؿ ًمف اًمًٚمٓم٦م ،وهلذا ىم٤مل هٜم٤م:
قمٚمٞمؽ ُ
َ
ومخ ْذ
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [آل قمٛمران ،]153 :ومل ي٘مؾ :إذا أؿم٤مروا
سمف إذا قمزُم٧م ،وهق ىمد يٕمز ُم قمغم ُم٤م أؿم٤مروا سمف ،وىمد يٕمزم قمغم همػمه

()1

.

الاشخذساك الخامض:
َ
ومٞم١مظم ُذ ُمـ هذا أن ـم٤مقم٦م اعمخٚمقىملم مجٞمٕمٝمؿ:
ىم٤مل اًمديمتقر اًمدُمٞمجل:
ِ
رف ُمـ
طم٤ميمٛمٝمؿ وحمٙمقُمٞمٝمؿ ُم٘مٞمدة سم٠من شمٙمقن سم٤معمٕمروف،
واعمٕمروف هق ُم٤م ُقم َ
ُ
أُمرا يم٤من أو هن ًٞم٤م ،واحل َٙم ُؿ ذم ذًمؽ هؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ
طمًٜمُف ً
اًمِم٤مرع واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ َ
يًتٜمٌٓمقن احلٙمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اًمٜمً٤مء.]66 :
إذا مل يٙمـ اإلُم٤مم قم٤م ًح٤م ُ -مع أنف ُمـ ذوـمف  -ويمام ؿمٛمٚم٧م أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م
أجْم٤م ،وٕنٜم٤م ُأُمرٟم٤م قمٜمد اًمتٜم٤مزع
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ اًمٕمٚمامء ً
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،وهذا ُم٤م حيٛم ُٚمف قمٚمام ُء اًمنمع ويتٕمٚمٛمقٟمف
سم٤مًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل ُ
( )1شمٗمًػم آل قمٛمران اعمجٚمد اًمث٤مين ً
(ٟم٘مال ُمـ ُمقىمع اًمِمٞمخ اإلًمٙمؽموين).
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ويٕمٚمٛمقٟمفً ،مذًمؽ يمٚمف شمٙمقن ـم٤مقم٦م احلٙم٤مم شمٌ ًٕم٤م ًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء؛ وذم هذا ي٘مقل اسمـ
ومٓم٤مقمتٝمؿ
واًمتح٘مٞمؼ أن إُمراء إٟمام ُيٓم٤مقمقن إذا َأُمروا سمٛم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ،
اًم٘مٞمؿ « :
ُ
ُ
ُ
شمٙمقن ذم اعمٕمروف وُم٤م أوضمٌف اًمٕمٚمؿ
شمٌع ًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء ،وم٢من اًمٓم٤مقم٦م إٟمام
ٌ

()1

.

ذم يمالُمف هذا أنف ًمٞمس اعمراد سم٤معمٕمروف ذم طمدي٨م إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف
()2

ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م ،سمؾ ُم٤م يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م سم٤مًمنمع واحلس واًمٕم٘مؾ ،وشم٘مدم سم٤مٕدًم٦م
وإمج٤مقم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمراد سم٤معمٕمروف ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م .ويمال ُم اسمـ اًم٘مٞمؿ
اًمذي ٟم٘مٚمف طمؼ؛ ٕنف ُ
شمٌع ًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء طمتك ٓ ي٠مُمر إُمراء
سمٞم٤من أن ـم٤مقم٦م إُمراء ٌ
شمٌع ًمٚمٕمٚمامء = أي ٓ يّمح ًمألُمػم يٜمٗمر َد قمـ
سمٛمٕمّمٞم٦م؛ وم٘مقًمف :إن ـم٤مقم٦م إُمراء ٌ
اًمٕمٚمامء ،سمؾ ٓسمد أن يٙمقن أُمر ُه سمٛم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ ًمئال ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م.
وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن إُمػم ٓ ي٠مُمر سمٌمء م٤م يراه ُمّمٚمح٦م طمتك ي٠مذن اًمٕمٚمامء،
وإٟمام اعمراد أنف إذا أُمر ٓ ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م؛ وُمٕمروم ُ٦م ذًمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل؛ إُم٤م سم٤مٕدًم٦م
اًمنمقمٞم٦م أو سم٤مًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ.
الاشخذساك الصادس:
ىم٤مل :ومٝمذا احلدي٨م ىمٞمد اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم اًمذي ي٘مقد سمٙمت٤مب اهلل ،وسمٜم٤م ًء قمغم
دمقز ـم٤مقم ُ٦م طم٤ميم ٍؿ حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ذم طمٙمٛمف هذا ،ؾمقا ٌء يم٤من هذا
ذًمؽ ،ومال ُ
ٍ
قم٤مص ٓ
خمرضم٤م ًمف ُمـ اعمٚم٦م أوٓ  -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ٕ -نف ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم
احلٙمؿ
ً
ُ
ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ،وٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ
ُ
( )1ص.666 :
( )3شم٘مدم (ص.)16 :
( )6ص.666 :

()3

.
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أجْم٤م يم٤مًمذي ىمٌٚمف شمًتقي ومٞمف اًمّمقر ُمـ احلٙمؿ سمٖمػم
وىم٤مل :وهذا اًمًٌ٥م ً
ُم٤م أنزل اهلل اعمخرضم٦م ًمٗم٤مقمٚمٝم٤م ُمـ اإلؾمالم ،ويمذًمؽ اًمّمقر اًمتل ٓ صخرضمف ُمـ اعمٚم٦م،
ؾمٌؼ ُ
سمح٨م هذه اًمّمقر وشمٗمٜمٞمده٤م .
وىمد َ
صمؿ ىم٤مل :ومٝمذه إطم٤مدي٨م واوح٦م اًمدًٓم٦م قمغم أنف ُيِمؽمط ًمٚمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ؾمٛمع ًمف
ذع اهلل ومٝمذا ٓ
َ
أن ي٘مقد اإلُم٤مم رقمٞمتف سمٙمت٤مب اهلل ،أُم٤م إذا مل حيٙمؿ ومٞمٝمؿ َ
وٓ ـم٤مقم٦م ،وهذا ي٘متيض قمز ًَم ُف ،وهذا ذم صقر احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل اعمٗمً٘م٦م،
أُم٤م اعمٙمٗمرة ومٝمل ِ
٥م قمز ًَم ُف وًمق سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمًٌ٥م إول؛ واهلل
شمقضم ُ
أقمٚمؿ

()1

.
()2

شم٘مدم سمٞم٤من ُمٕمٜمك احلدي٨م اًمذي ذيمر ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ ُم٘مٞمدة سم٤محلٙمؿ سمام أنزل
اهلل؛ يم٘مقل أم احلّملم أن رؾمقل اهلل ىم٤مل :إ ْن ُأُمر قمٚمٞمٙمؿ قمٌدٌ جمدع ي٘مق ُديمؿ
وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا
سمٙمت٤مب اهلل،
َ

()3

 ،وأنف ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم ُم٤م أراد.

ٍ
ي٠مُمر
صمؿ ُم٘مت٣م يمالُمف إول :أن يمؾ
قم٤مص ٓ ُيًٛمع وٓ ُيٓم٤مع ًمف؛ ٕنف ٓ ُ
سم٤معمٕمروف ،وهذا حيتٛمؾ أطمد أُمريـ:
ٍ
قم٤مص ٓ ُيًٛمع وٓ ُيٓم٤مع ًمف؛ وهذا َقملمُ ىمقل اخلقارج.
آطمتامل إول :أن يمؾ
ٍ
قم٤مص ٓ ي٠مُمر إٓ سمٛمٕمّمٞم٦م ،وهذا ُخي٤مًمٗمف اًمنمع
آطمتامل اًمث٤مين :أن يمؾ
واًمٕم٘مؾ واًمقاىمع.

( )1ص.413 :
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1356
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أُم٤م اًمنمع وم٘مد ىم٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل َ :أٓ ُمـ وزم ِ
قمٚمٞمف
َ
َ
ِ
ٍ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٚمٞم ْٙم َره ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ يٜمزقمـ يدً ا
وال ومرآ ُه ي٠ميت ؿمٞمئً٤م ُمـ
()1
ووضمقب اًمًٛمع
ُمـ ـم٤مقم٦م  ،ومجٛمع ذم هذا احلدي٨م سملم يمقن احل٤ميمؿ قم٤مص ًٞم٤م
َ
دائام ،أُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٚمٞمس
واًمٓم٤مقم٦م ًمف ،ومٝمذا يدل قمغم أنف ٓ يٚمزم أن ي٠مُمر سم٤معمٕمّمٞم٦م ً

هٜم٤مك ٌ
دًمٞمؾ قم٘مكم يدل قمغم اًمتالزم سملم أن يٙمقن اًمرضمؾ قم٤مص ًّٞم٤م وٓ ي٠مُمر إٓ
يمثػما ُمـ اًمٕمّم٤مة ي٠مُمرون سمٓم٤مقم٦م اهلل.
سمٛمٕمّمٞم٦م ،أُم٤م اًمقاىمع ومٜمرى ً
جىبيه:
ذيمر اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل طمدي٨م أنس وم٘م٤مل :وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري
أن رؾمقل اهلل ىم٤مل :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وإن اؾم ُت ِ
ٕمٛم َؾ
قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ
َ
()2
يمت٤مب اهلل  ،صمؿ ىم٤مل ذم احل٤مؿمٞم٦م:
رأؾم ُف زسمٞمٌ٦مُ ،م٤م أىم٤م َم ومٞم ُٙمؿ َ
قمٚمٞم ُٙمؿ قمٌدٌ طمٌٌم يم٠من َ
رواه اًمٌخ٤مري ذم ك :إطمٙم٤مم .ب :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ُم٤م مل ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م .
يمت٤مب اهلل وهذا ًمٞمس
واًمِم٤مهد ُمـ هذا احلدي٨م هق ىمقًمفُ :م٤م أىم٤م َم ومٞم ُٙمؿ
َ
واًمٕمجٞم٥م أنف قمزا ُه سمرىمٛمف إمم اعمرضمع ،وًمٞمس ُمقضمق ًدا ومٞمف،
ُمقضمق ًدا ذم اًمٌخ٤مري،
ُ
قمغم أن همػمه ىمد قمزا ُه إمم اًمٌخ٤مري؛ يم٤مسمـ إثػم ذم ضم٤مُمع إصقل ،واسمـ طمجر ذم
ِ
قمزوه سم٤مًمرىمؿ وًمٞمس ُمقضمق ًدا ذم اًمٌخ٤مري؛
اًمٕمجٞم٥م ذم
اًمتٚمخٞمص احلٌػم ،وأؤيمد أن
َ
و َقم ْزوه سم٤مًمرىمؿ ي ِ
وىمػ قمٚمٞمف سمٜمّمف.
قه ُؿ أنف َ
ُ
ُ

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)65 :
( )3ص.661 :
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الاشخذساك الصابع:
أـم٤مع اًمٕمٚمام َء وإُمرا َء ومٞمام ومٞمف ُمٕمّمٞم ٌ٦م هلل وم٘مد
ىم٤مل اًمديمتقرً :مذًمؽ َومٛمـ
َ

اصخذهؿ أرسم٤م ًسم٤م ُمـ دون اهلل ،وهذا ٌ
ذك وقمٌ٤مدة هلؿ ُمـ دون اهلل  ،صمؿ ىم٤مل :واًمٓم٤مقم٦م
ذم اعمٕمّمٞم٦م ـم٤مقم ٌ٦م ًمٚمٓم٤مهمقت ،وىمد ُأ ُِمرٟم٤م سم٤مًم ُٙمٗمر سمف ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
ً
ُم٘مٌقٓ
واعمٓم٤مع ذم اشمٌ٤مع همػم اهلدى وديـ احلؼ ؾمقا ٌء يم٤من
واعمٓم٤مع ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل
ُ
ُ
()1
اعمخ٤مًمػ ِ
ُٕمر اهلل = هق ـم٤مهمقت .
اعمخ٤مًمػ ًمٙمت٤مب اهلل أو ُمٓم٤م ًقم٤م أُمر ُه
ظمؼم ُه
ُ
ُ
ٍ
وضمقاب هذا أن ي٘م٤مل :إن َ
ُمٕمّمٞم٦م ُمت ً
خذا ًمف
همػم اهلل ذم
ضمٕمؾ يمؾ َُمـ َ
أـم٤مع َ

أـم٤مع آسم ُـ أب٤م ُه ذم
رسم٤م ُمـ دوٟمف ؾمٌح٤مٟمف = ظمٓم٠م ىمٓم ًٕم٤م ،وقمغم هذا اًمت٠مصٞمؾ ًمق
َ
ًّ
ٍ
ُ
إب ـم٤مهمقشمً٤م !!.
ُمٕمّمٞم٦م يٙم ُٗمر آسم ُـ
ويٙمقن ُ
إن هذا اًمت٘مرير ُمـ اًمديمتقر ؿمٜمٞمع ،ويم٤من ُمـ اعمتٕملم قمٚمٞمف أن يرد يمالم ؿمٞمخ
اإلؾمالم هذا اعمجٛمؾ إمم يمالُمف أظمر اعمٗمّمؾ اًمذي ىمًؿ اعمٓمٞمع ًمٖمػمه ذم ُمٕمّمٞم٦م
اهلل ىمًٛملم:
يمٗمر
اًم٘مًؿ إول :ـم٤مقمتٝمؿ ُمع اقمت٘م٤مد إسم٤مطم٦م اعمحرم أو تريؿ اعمٌ٤مح ،ومٝمذا ٌ
أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل.
وهق اصخ٤م ُذهؿ ً
ِ
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :ـم٤مقم ُتٝمؿ ُمع ِ
إسم٤مطم٦م اعمحرم؛ ومٝمذا
همػم اقمت٘م٤مد ُطمرُم٦م اعمٌ٤مح وٓ
يمٗمرا.
ُمٕمّمٞم ٌ٦م وًمٞمس ً
أطمٌ٤مر ُهؿ ورهٌ٤مهنؿ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وه١مٓء اًمذيـ اصخذوا
َ
أرسم٤مسم٤م ،طمٞم٨م أـم٤مقمقهؿ ذم تٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل وتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل = يٙمقٟمقن قمغم
ً
( )1ص.653 :
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ديـ اهلل ومٞمتٌٕمقهنؿ قمغم اًمتٌديؾ ،ومٞمٕمت٘مدون
وضمٝملم( :أطمدمه٤م) :أن يٕمٚمٛمقا أهنؿ سمدًمقا َ
وتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل اشمٌ٤م ًقم٤م ًمرؤؾم٤مئٝمؿ؛ ُمع ِقم ْٚم ِ
َ
ٛمٝمؿ أهنؿ ظم٤مًمٗمقا
تٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل
َ
يمٗمر.
دي َـ اًمرؾمؾ ،ومٝمذا ٌ
وىمد ضمٕم َٚم ُف اهلل ورؾمق ًُمف ذيم٤م  -وإن مل يٙمقٟمقا يّمٚمقن هلؿ ويًجدون هلؿ -
ظمالف اًمديـ ُمع ِقم ْٚم ِ
ِ
ظمالف اًمديـ ،واقمت٘مدَ ُم٤م ىم٤مًمف
ٛمف أنف
ومٙم٤من َُمـ اشمٌع همػمه ذم
ُ
ذًمؽ دون ُم٤م ىم٤مًمف اهلل ورؾمقًمف = ُمنم ًيم٤م ُمثؾ ه١مٓء.
اقمت٘م٤مدهؿ وإيامهنؿ سمتحريؿ احلالل وتٚمٞمؾ احلرام صم٤مسم ًت٤م
و(اًمث٤مين) :أن يٙمقن
ُ
ًمٙمٜمٝمؿ أـم٤مقمقهؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ يمام يٗمٕمؾ اعمًٚمؿ ُم٤م يٗمٕم ُٚمف ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل
ٍ
ُمٕم٤مص؛ ومٝم١مٓء هلؿ طمٙمؿ أُمث٤مهلؿ ُمـ أهؾ اًمذٟمقب يمام صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح
يٕمت٘مدُ أهن٤م
()1

 ،وىم٤مل :قمغم اعمًٚم ِؿ اًمًٛم ُع

قمـ اًمٜمٌل أنف ىم٤مل :إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف
()3( )2
.
واًمٓم٤مقم ُ٦م ومٞمام أطم٥م أو َيم ِر َه ُم٤م مل ي١م َُمر سمٛمٕمّمٞم٦م

ِ
رضب ً
سمّمدده وهق ـم٤مقم ُ٦م احلٙم٤مم ذم
ُمثال سمام ٟمحـ
وشم٠مُمؾ أن ؿمٞمخ اإلؾمالم
َ

ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
الاشخذساك الثامً:
ىم٤مل اًمديمتقر :وُمع شم٘مرير هذا جي٥م أن ُٟمٜمٌَف إمم أنف ًمٞمس ُمتٗم ً٘م٤م قمغم وضمقب
ٟم٤مس ُمٜمذ قمٍم
اًمّمؼم قمغم إذى اًمِمخّص قمٜمد اًمًٚمػ ،وم٘مد
َ
ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ ٌ
اًمّمح٤مسم٦م

ً ،
قمٛمال سم٠مدًم٦م أظمرى ُمثؾ:

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)16 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1144وُمًٚمؿ (ُ )1665مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)13/1

.
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 -1ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [اًمِمقرى.]65 :
()1
 -3طمدي٨مُ :مـ ُىمتِ َؾ دون ِ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد .
()2

واجلقاب قمغم أثر قمٌد اهلل سمـ
يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ أوضمف ،
وىمد ؾمٌؼ
ُ
ُ
()2

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص .
وىمد ؾمٌ٘مف ًمٕمزوه ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اسم ُـ طمزم وم٘م٤مل:
وهٙمذا إذا أريد سمٔمٚم ٍؿ ومٛمٜمع ُمـ ٟمٗمًف  -ؾمقاء أراده اإلُم٤مم أو همػمه  -وهذا
ِ
ٌ
سمخالف همػمه ،وٓ
اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ومٞمف :وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م :إن اًمًٚمٓم٤من ذم هذا
ُمٙم٤من
َ
فمٚمام.
حي٤مرب اًمًٚمٓم٤من وإن أراد ً
ً
رضم٤مٓ
يمام رويٜم٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ أجقب اًمًختٞم٤مين أن
َ
زُم٤من يمذا ويمذا ٓ ،يً٠مخقن قمـ رء همػم
ؾم٠مخقا اسمـ ؾمػميـ وم٘م٤مًمقا :أتٞمٜم٤م احلروري٦م
أهنؿ ي٘متٚمقن َُمـ ًم٘مقا؟.
قمٚمٛم٧م أن أطمدً ا يم٤من يتحر ُج ُمـ ِ
ىمتؾ ه١مٓء شم٠مث ًام ،وٓ
وم٘م٤مل اسمـ ؾمػميـُ :م٤م
ُ

ُمـ ِ
ىمتؾ َُمـ أراد ُم٤م ًَم َؽ إٓ اًمًٚمٓم٤من ،وم٢من ًمٚمًٚمٓم٤من َحل ًّ٘م٤م .

ُ
اًمًٚمٓم٤من وهمػمه ؾمقاء ،يمام رويٜم٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد
وظم٤مًمٗمٝمؿ آظمرون وم٘م٤مًمقا:
اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ أجقب قمـ أيب ىمالسم٦م ىم٤مل :أرؾمؾ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من إمم
ٍ
ؾمالطمف
اًمق ْه َط ومٌٚمغ ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،ومٚمٌس
َ
قم٤مُمؾ ًمف أن ي٠مظمذ َ
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقلُ :مـ ُىم َتؾ دو َن ِ
هق وُمقاًمٞمف ِ
ُم٤مًمف
وهم ْٚمٛمتف ،وىم٤مل :إين
ُ
َ
 ُمٔمٚمق ًُم٤م  -ومٝمق ؿمٝمٞمد .(( )1ص ،)655 :شم٘مدم (ص.)136 :
( )3شم٘مدم (ص.)311 :
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وُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق قمـ اسمـ ضمري٩م أظمؼمين قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،ىم٤مل :إن قمٌد
اًمق ْهط ،صمؿ ىم٤ملُ :م٤مزم ٓ أىم٤م ُشمؾ دوٟمف وىمد
اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص شمٞمن ًمٚم٘مت٤مل دون َ
ي٘مقلُ :مـ ُىم َتؾ دو َن ِ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد .
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل
ُ
َ
ىم٤مل اسمـ ضمري٩م :وأظمؼمين ؾمٚمٞمامن إطمقل أن صم٤مسم ًت٤م ُمقمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ
أظمؼمه ،ىم٤مل :ح٤م يم٤من سملم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،وسملم قمٜمًٌ٦م سمـ أيب
ريم٥م ظم٤مًمد سمـ اًمٕم٤مص  -هق اسمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة
ؾمٗمٞم٤من ُم٤م يم٤من وشمٞمنوا ًمٚم٘مت٤مل َ
ومققم َٔم ُف ،وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص:
اعمخزوُمل  -إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو َ
ىم٤ملُ :مـ ُىم َتؾ قمغم ِ
َ
ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد .
رؾمقل اهلل
قمٚمٛم٧م أن
أ َُم٤م
َ
َ
سمحية
ىم٤مل أبق حمٛمد  :ومٝمذا قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،و َ
ِ
يريدُ ىمت٤مل قمٜمًٌ٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من َ
أظمٞمف ُمٕم٤موي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم
قم٤مُمؾ
ؾم٤مئرهؿ
اًمق ْهط ورأى قمٌدُ اهلل سمـ قمٛمرو أن ْ
همػم واضم٥م ،وُم٤م
أُمر ُه سم٘مٌض َ
إذ َ
أظم َذ ُه ُمٜمف ُ
ٍ
َ
سمقضمف شم٠موًمف سمال ّ
ؿمؽ ،ورأى
فمٚمام سا ًطم٤مً ،مٙمـ أرا َد ذًمؽ
يم٤من ُمٕم٤موي٦م
ًمٞم٠مظمذ ً
خم٤مًمػ ًمف ذم
وًمٌس اًمًالح ًمٚم٘مت٤مل ،وٓ
قمٌدُ اهلل سمـ قمٛمرو أن ذًمؽ ًمٞمس سمحؼ،
َ
َ
ذًمؽ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

()1

.

الاشخذساك الخاشع:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر قمـ اًمٜمقوي يمالُم٤م َسمؽمه ومل يٙمٛمٚمف ،وسمًٌ٥م ِ
سمؽمه دل يمال ُم
ُ
ُ
ً
اًمٜمقوي أنف يرى َ
قمزل احل٤ميمؿ اًمذي قمٜمده ُمٕمّمٞم٦م حم٘م٘م٦م.

( )1اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ( ،)666/11وؾمٌؼ ُمٜم٤مىمِمتف ُمٜم٤مىمِم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م (ص.)311 :
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ىم٤مل اًمديمتقر قمٌداًمٚمف اًمدُمٞمجل :وىم٤مل اًمٜمقوي :اعمرا ُد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕمّمٞم٦م،
وُمٕمٜمك احلدي٨م ٓ ُشمٜم٤مزقمقا وٓة إُمقر ذم وٓي٤مهتؿ ،وٓ شمٕمؽموقا قمٚمٞمٝمؿ إٓ أن
ُمٜمٙمرا حم٘م ً٘م٤م شمٕم َٚمٛمقٟمف ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم
شمروا ُمٜمٝمؿ ً

()1

.

وإذا ُأ َ
سمؽم اًمديمتقر اًمدُمٞمجل.
يمٛمؾ اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٜمقوي شمٌلم ُ
ُمٜمٙمرا حم٘م ً٘م٤م شمٕمٚمٛمقٟمف ُمـ
ُمٜمٝمؿ
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ :إٓ أن شمروا ُ
ً
ىمقاقمد اإلؾمالم ،وم٢مذا رأج ُتؿ ذًمؽِ ،
وم٠منٙمرو ُه قمٚمٞمٝمؿ ،وىمقًمقا سم٤محلؼ طمٞم٨م ُم٤م يمٜمتؿ،
وىمت٤مهلؿ ومحرا ٌم سم٢ممج٤م ِع اعمًٚمٛملمْ ،
ُ
ومً٘م ً٦م فم٤معملم.
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ
وأُم٤م
ُ
وإن يم٤مٟمقا َ
ُ
وىمد شمٔم٤مهرت إطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ذيمرشمف ،وأمجع ُ
يٜمٕمزل
أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ
ِ
ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م أنف يٜمٕمزل،
اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ ،وأُم٤م اًمقضمف اعمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف
()2
أجْم٤م = ومٖم َٚم ٌط ُمـ ِ
خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع .
ىم٤مئٚمف
ٌ
وطمٙمل قمـ اعمٕمتزًم٦م ً
ُ
ِ
ِ
سمٙمالُمف ً
ىم٤مر ْن يمال َم اًمٜمقوي َ
ُمٌتقرا
ىمٌؾ إيمامًمف ح٤م يم٤من
يم٤مُمال سمال سمؽم .وم٢مٟمف سمٕمدَ
ً
ِ
إيمامًمف شمٌلم أنف يتٙمٚمؿ قمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ٓ اخلروج.
الاشخذساك العاشش:
()3

ٟم٘مؾ اًمديمتقر ىمقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،ومل يًتدريمف ُمع أنف ظمٓم٠م قم٘مدي .
ىم٤مل اًمديمتقر :ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض:
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٜمٕم٘مدُ
َ
ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمقٓي٦م
ٗمر
وشمٖمٞمػم ًمٚمنمع أو سمدقم ٌ٦م = َ
ًمٙم٤مومر ،وقمغم أنف ًمق ـمرأ َ قمٚمٞمف ُيم ٌ
ٌ
ٍ
قم٤مدل إن
وٟمّم٥م إُم٤م ٍم
ووضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤م ُم قمٚمٞمف وظمٚمٕم ُف
وؾم٘مٓم٧م ـم٤مقمتف،
ْ
ُ
َ
(( )1ص.)455 :
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
(( )6ص.)413 :
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ٍ
وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤م ُم َ
سمخ ْٚمع اًمٙم٤مومر  ،صمؿ
ًمٓم٤مئٗم٦م
أُم َٙم ُٜمٝمؿ ذًمؽ ،وم٢من مل ي٘مع ذًمؽ إٓ
َ
ىم٤مل :وىمد َ ِ
إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ِ
قمزل اإلُم٤مم
يمر يمال ِم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وادقم٤مؤه
َ
ؾمٌؼ ذ ُ
ًمق شمرك إىم٤مُم َ٦م اًمّمالة واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م .
شم٘مدم أن هذا اًمٙمالم  -وهق اًم٘مقل سم٠منف ٓ شمًتٛمر اًمقٓي٦م عمـ ي٘مع ذم سمدقم٦م -
()1

خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وإمج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م  ،ويم٤من اًمقاضم٥م أن يرده ويٌلم خم٤مًمٗمتف إلمج٤مع
ٌ
أهؾ اًمًٜم٦م.

ِ
سمٕمض اًمّمٗم٤مت يمّمٗم٦م
و ُشمٕمتؼم هذه اعمً٠مخ٦م ُمـ ؿمقاذ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض؛
يمت٠مويٚمف َ
()5
()4
()3
()2
ِ
ِ
وصٗم٦م اًمٕمج٥م هلل  ،وصٗم٦م اًمٞمد  ،وصٗم٦م
وصٗم٦م اًمٜمزول هلل ،
اًمْمحؽ ،
()6

اًمدٟمق .
الاشخذساك الحادي عشش:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر ظمٓم٠م قم٘مد ًّي٤م قمٜمد اًمًٗم٤مىمز ،واعمرا ُد سمف اسمـ اًمتلم؛ وم٘م٤مل اًمدُمٞمجل:
()7
ٍ
وىم٤مل اًمًٗم٤مىمز :أمجٕمقا قمغم أن اخلٚمٞمٗم٦م إذا دقم٤م إمم ٍ
سمدقم٦م ُيث٤مر قمٚمٞمف
يمٗمر أو
ومل يتٕم٘مٌف ،سمؾ ومل ُيٙمٛمؾ َ
شمٕم٘مٞم٥م اًم٘مًٓمالين قمٚمٞمف ،وم٢من اًمدُمٞمجل
اًمٜم٘مؾ اًمذي ومٞمف
ُ

( )1شم٘مدم (ص ،)63 :وؾمٞم٠ميت (ص.)353 :
( )3إيمامل اعمٕمٚمؿ (.)666/1
( )6إيمامل اعمٕمٚمؿ (.)135/6
( )4إيمامل اعمٕمٚمؿ (.)646/5
( )6اًمِمٗم٤م (.)63/1
( (5اًمِمٗم٤م (.)336/1
(( )1ص.)413 :
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ٟم٘مؾ يمالم اًمًٗم٤مىمز ا ِ
أيمٛمؾ اًم َ
سمـ اًمتلم ُمـ اًم٘مًٓمالين ،وًمق َ
ٜم٘مؾ ٕووح أن اًم٘مًٓمالين
َ
خم٤مًمػ
اسمـ اًمتلم ٕن ىمقًمف
ٌ
اؾمتدرك قمٚمٞمف ،ويم٤من اًمقاضم٥م قمغم اًمدُمٞمجل أن يتٕم٘م٥م َ
()1

ُ
اؾمتدراك اًم٘مًٓمالين
إلمج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م وًمألدًم٦م اعمتقاشمرة يمام شم٘مدم  ،وهذا هق
وىمٌ َٚم ُف اسمـ طمجر.
ىم٤مل اًم٘مًٓمالين :وىمقل اًمًٗم٤مىمز :أمجٕمقا أن اخلٚمٞمٗم٦م إذا دقم٤م إمم يمٗمر أو سمدقم٦م
ِ
ِ
اًم٘مقل
سمدقم٦م
٥م سم٠من اح٠مُمقن واعمٕمتّمؿ واًمقاصمؼ يمؾ ُمٜمٝمؿ دقم٤م إمم
ُي٘م٤مم قمٚمٞمفُ ،شمٕم٘م َ
سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وقم٤م َىمٌقا اًمٕمٚمامء سمًٌ٥م ذًمؽ سم٤مًميب واًم٘متؾ واحلٌس وهمػم ذًمؽ،
ومل ُي ْ
ِ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سمًٌ٥م ذًمؽ
٘مؾ أطمدٌ سمقضمقب

()2

سيح
 ،ومٙمال ُم اًم٘مًٓمالين
ٌ

ذم خم٤مًمٗم٦م اسمـ اًمتلم ،سمؾ وطمٙمك اإلمج٤مع قمغم ظمالومف.
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :ذيمرمه٤م اسم ُـ اًمتلم صمؿ ىم٤مل :وىمد أمجٕمقا أنف  -أي
ٍ
اخلٚمٞمٗم٦م  -إذا دقم٤م إمم ٍ
همّم٥م إُمقال،
يمٗمر أو سمدقم٦م أنف ُي٘م٤مم قمٚمٞمف ،واظمتٚمٗمقا إذا َ
َ
َ
واٟمتٝمؽ؛ هؾ ُي٘م٤م ُم قمٚمٞمف أو ٓ؟ .اٟمتٝمك
وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء،
وُم٤م ادقم٤مه ُمـ اإلمج٤مع قمغم اًم٘مٞم٤مم ومٞمام إذا دقم٤م اخلٚمٞمٗم٦م إمم اًمٌدقم٦م ُمردود...
ِ
ُ
سمدقم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وقم٤مىمٌقا
واًمقاصمؼ إمم
واعمٕمتّمؿ
اح٠مُمقن
وإٓ وم٘مد دقم٤م
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
واحلٌس وأنقا ِع اإله٤مٟم٦م ،ومل ْ
سمقضمقب
واًميب
سم٤مًم٘متؾ
اًمٕمٚمامء ُمـ أضمٚمٝم٤م
ي٘مؾ أطمدٌ
ِ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سمًٌ٥م ذًمؽ

()3

( )1شم٘مدم (ص)61 :
( )3إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)311/13
( )6ومتح اًمٌ٤مري (.)115/16

.
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الاشخذساك الثاوي عشش:
ِ ()1
شمٙمٚمؿ اًمديمتقر اًمدُمٞمجل قمغم َقم ِ
َ
وضمٕمؾ اعمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م
ًمٗمً٘مف ،
زل احل٤ميمؿ
()2
ضمقاز ِ
جمٛم ٌع قمٚمٞمٝم٤م يمام شم٘مدم ،صمؿ َ
قمزل
ٟم٘مؾ ٟم٘مقٓت ،صمؿ رضمح
َ
سملم أهؾ اًمًٜم٦م ُمع أنف َ
ِ
ِ
وفمٚمٛمف وسمدقمتف وم٘م٤مل:
ًمٗمً٘مف
احل٤ميمؿ

أُم٤م اًمٗم٤مؾمؼ واًمٔم٤ممل واعمٌتدع :وهق اعمرشمٙم٥م ًمٚمٛمحٔمقرات واًمٙمٌ٤مئر دون
ٓم٤مع ذم ـم٤مقم٦م اهلل،
شمرك اًمّمالة؛ ٓ ؾمٞمام فمٚمؿ احل٘مقق أو دقمقة إمم سمدقم٦م = ومٝمذا ُي ُ
وجيقز قمز ًُمف إن أُم َٙم َـ سم٢مطمدى اًمٓمرق اًمًٚمٛمٞم٦م
و ُيٕمَم ُمع اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ذم اعمٕمّمٞم٦م،
ُ
اًمً٤مسم٘م٦م  -قمدا اًمًٞمػ  -سمنمط أٓ يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗمًد ٌة أيمؼم .
()3

هذا اًم٘مقل ُمـ اًمديمتقر ٌ
ًمػ ح٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم ،
ىمقل سمدقمل ؿم٤مذ خم٤م ٌ
()4
ِ
شم٘مرير ًمٚمخروج ،وًمٞمس
وهق
؛
يمره٤م
سمؾ
ٌ
ٌ
خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمتقاشمرة؛ وشم٘مدم ذ ُ
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٕهنؿ خيّمقٟمف سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،أُم٤م
يمال ُُمف ذم اًمٕمزل اًمذي ذ َيمر ُه ُ
هق ومٞمٕمٛمٛم ُف سمنمط أٓ يٙمقن سم٤مًمًٞمػ.
الاشخذساك الثالث عشش:
ِ
ىمقى اًمديمتقر اًمدُمٞمجل ىمقًمف اًمٌدقمل  -ذم ضمقاز َقم ِ
ٜم٘مقٓت
زل احل٤ميمؿ سمٗمً٘مف  -سم٤مًم
ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م وإدًم٦م اعمتقاشمرة ،وم٘مد ٟم٘مؾ قمـ
قمٛمـ ٓ ُيٕمتد هبؿ؛ ٕهنؿ ظم٤مًمٗمقا
َ
َ
اًم٘مقل ًمٚمجٛمٝمقر وم٘م٤مل :ىم٤مل اجلٛمٝمقر :إٟمف
وٟمً٥م اًم٘مرـمٌل هذا
اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل:
َ
(( )1ص.)414 :
(( )3ص.)641 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
( )4شم٘مدم (ص.)66 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ُ
شمٜمٗمًخ إُم٤مُمتفُ ،
سم٤مًمٗمًؼ اًمٔم٤مهر اعمٕمٚمقم
وخي َٚم ُع

()1
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.

ذيمر
ذيمر اعمً٠مخ٦م َ
هذا يمال ُم أيب قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم؛ وهق ح٤م َ
أيمثر ُمـ ٍ
ٝمؿ ،وشم٘مدم ُ
ُ
سمٞم٤من أن اًم٘مقل
دًمٞمؾ ًمٚم٘م٤مئٚملم سم٠من وٓيتف ٓ
شمٜمٗمًخ؛ ومل يتٕم٘م ٌْ ُ
َ
()2

ظمالف إمج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م .
سم٤مٟمٗمً٤مخ اًمقٓي٦م ًمٚمٗمًؼ
ُ
يٗمزع إمم ُمـ ًمٞمًقا ُقمٛمد ًة
ويم٤من اًمقاضم٥م قمغم اًمديمتقر أن حيرر هذه اعمً٤مئؾ وٓ َ
ِ
صٗم٤مت ُمٕمتٛمدً ا قمغم اعمت٠مظمريـ
ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ،وُمثٚمف ذم هذا ُمثؾ ُمـ أو َل
ِ
سمٕمض اعمٗمنيـ ُ
وذاح إطم٤مدي٨م.
ُمـ
الاشخذساك الشابع عشش:
َ
ح٤م ذيمر اًمديمتقر َ
اًم٘مقل إمم
وٟمً٥م اًمزسمٞمدي هذا
قمزل احل٤ميمؿ سم٤مًمٗمًؼ ىم٤مل:
َ
()3

.

سمٕمض أصح٤مسمف ،وهق اعمِمٝمقر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م
ذه٥م ُ
اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ ،وإًمٞمف َ
()4
ِ
اعمٜمًقب
أوضم ٍف  ،وشم٘مدم شمقضمٞم ُف اًمٙمالم
شم٘مدم قمد ُم صح٦م اًمٜمًٌ٦م ًمٚمِم٤مومٕمل ُمـ ُ
()5
رضمع قمٜمف .
ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وأنف َ

(( )1ص.)414 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
(( )6ص.)414 :
( )4شم٘مدم (ص.)111 :
( )6شم٘مدم (ص.)156 :
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الاشخذساك الخامض عشش:
ِ
ُمً٠مخ٦م
دًم َس اًمديمتقر ذم ٟم٘مٚمف قمـ اًمٜمقوي إذ اؾمتؾ ُمـ يمالُمف ُم٤م يدل قمغم أن ذم
ِ
ًمٗمً٘مف ظمال ًوم٤م ُمٕمتؼما ،صمؿ مل ِ
ِ
ِ
سمٙمالُمف أظمر اًمذي يدل قمغم أن
ي٠مت
قمزل احل٤ميمؿ
ً
اعمً٠مخ٦م إمج٤مقمٞم٦م ،وأن اعمخ٤مًمػ ىم٤مل ً
ىمقٓ ؿم٤م ًّذا.
ُ
يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ قمغم اًمّمحٞمح
ىم٤مل اًمديمتقر :وىم٤مل اًمٜمقوي :إن اإلُم٤م َم ٓ

()1

.

َ
وىمػ قمٚمٞمف؛
وشمرك يمالُمف ذم ذح ُمًٚمؿ وىمد
وقمزا ُه إمم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم،
َ
ٕنف َ
ٟم٘مؾ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُمـ ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ وهق ذم
وأمجع ُ
أهؾ اًمًٜم٦م
اعمقوع ٟمٗمًف ،سمؾ وُمتّمؾ سمف ،ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ:
َ
ِ
ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م
أنف ٓ يٜمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ؛ وأُم٤م اًمقضم ُف اعمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف
ُ
خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع ،ىم٤مل اًمٕمٚمامء:
أجْم٤م ،ومٖم َٚم ٌط ُمـ ىم٤مئٚمف؛
أنف
ٌ
وطم ِٙم َل قمـ اعمٕمتزًم٦م ً
يٜمٕمزل ُ
ِ
ِ
وإراىم٦م
يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٗمتـ،
اٟمٕمزاًمف وتري ِؿ اخلروج قمٚمٞمف ُم٤م
وؾمٌ٥م قمدم
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم سم٘م٤مئف.
وومً٤مد ذات اًمٌلم،
اًمدُم٤مء،
ومتٙمقن اعمٗمًدة ذم قمزًمف َ
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٜمٕم٘مد ًمٙم٤مومر
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مضَ :

()2

.

ظم٤مًمػ
وم٘مقل اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًملم :قمغم اًمّمحٞمح ٕ .ن هٜم٤مك ُمـ
َ
ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمت٠مظمريـ؛ وهق يٙمت٥م ذم وم٘مٝمٝمؿ ،وهذا ٓيتٜم٤مرم ُمع اإلمج٤مع اًمً٤مسمؼ
ِ
ذطمف قمغم ُمًٚمؿ.
هل١مٓء اعمت٠مظمريـ اًمذي ذ َيمر ُه ذم

(( )1ص.)416 :
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
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الاشخذساك الصادس عشش:
ِ
ُم٘م٤مشمٚم٦م َُمـ ظمرضمقا قمغم طم٤ميم ٍؿ ٍ
ضم٤مئر عمٜم٤مزقمتف
ىمرر اًمديمتقر اًمدُمٞمجل قمد َم ضمقاز
ِ
ٌ
قم٤مدل ،ومال
وظمرج قمٚمٞمف
ضم٤مئرا،
َ
ذم ُمٚمٙمف وم٘م٤مل :وقمغم هذا وم٢مٟمف إذا يم٤من اإلُم٤مم ً
ً
ٌ
قم٤مدل ُمثٚمف ،أو يم٤من
وظمرج قمٚمٞمف
دمقز ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٕم٤مدل ،أُم٤م إذا يم٤من اإلُم٤مم
قم٤مدٓ َ
()1
ضم٤مئر ُمثٚمف ،ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م يٙمقن اًم٘مت٤مل َ
ىمت٤مل ومتٜم٦م .
ضم٤مئرا وظمرج قمٚمٞمف ٌ
ً

وهؿ
وهذا ظمٓم٠م يمٌػم ،صمؿ ٟم٘مؾ يمال ًُم٤م قمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ،ىم٤مل اًمديمتقرُ :
أهؾ ٍ
ُ
ىمًؿ ظمرضمقا
قمدل ظمرضمقا قمغم إُم٤م ٍم ضم٤مئر ،أو ُهؿ يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:
ٌ
ِ
وشمرك قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ومٝم١مٓء هؿ ُ
أهؾ
همْم ًٌ٤م ًمٚمديـ ُمـ أضمؾ َضمقر اًمقٓة
ُ
ظمرضمقا قمغم
طمؼ ،وُمٜمٝمؿ احلًلمُ سمـ قمكم
وأهؾ اعمديٜم٦م ذم احلرة واًم٘مراء اًمذيـ َ
ظمرج
احلج٤مج ومٝم١مٓء ٓ ُ
دمقز ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم اًمّمحٞمح ،ىم٤مل احل٤مومظ :وأُم٤م َُمـ َ
ٟمٗمًف أو ِ
ِ
قمـ ـم٤مقم٦م إُم٤م ٍم ضم٤مئر أراد اًمٖمٚمٌ َ٦م قمغم ِ
ُمٕمذور وٓ حيؾ
أهٚمف ومٝمق
ُم٤مًمف أو
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
وأهٚمف ِ
سم٘مدر ـم٤مىمتف .
وُم٤مًمف
ٟمٗمًف
يدومع قمـ
ىمت٤مًمف ،وًمف أن َ
ىمد َأورد قمغم هذا اًم٘مقل ُم٤م يدل قمٚمٞمف وم٘م٤مل :ىمد أظمرج اًمٓمؼمي ٍ
سمًٜمد صحٞمح
َْ َ
قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث قمـ رضمؾ ُمـ سمٜمل ٟمي قمـ قمكم  -وذيمر اخلقارج  -وم٘م٤مل:
ِ
ً
ْ
ضم٤مئرا ومال ُشم٘م٤مشمٚمقهؿ ،وم٢من
إن ظم٤مًمٗمقا إُم٤م ًُم٤م
إُم٤مُم٤م ً
قم٤مدٓ وم٘م٤مشمٚمقهؿ ،وإن ظم٤مًمٗمقا ً
هلؿ ً
ُم٘م٤مٓ .

وىم٤مل اسمـ طمزم :وأُم٤م اجلقرة ُمـ همػم ىمريش ومال حيؾ أن ي٘م٤م َشم َؾ ُمع ٍ
أطمد ُمٜمٝمؿ،
ُ
َ
ٕهنؿ يمٚمٝمؿ ُ
قرا ومٞم٘م٤م َشم ُؾ ُمٕمف ُمـ هق َأ ْضم َق ُر
أهؾ ُمٜمٙمر إٓ أن يٙمقن أطمدهؿ أىمؾ َضم ً

ُمٜمف

()2

.

(( )1ص.)456 :
(( )3ص.)454 :
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()1

شم٘مدم ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ اعمًٚمٛملم صمالث ـمقائػ:
اًمٓم٤مئٗم٦م إومم :اًمذيـ ارشمدوا؛ يمام ومٕمؾ أبق سمٙمر اًمّمديؼ.
اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أهؾ اًمٌدع يم٤مخلقارج.
اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م :اعمٗمًدون ذم إرض؛ وُمٜمٝمؿ اخل٤مرضمقن قمغم اًمًٚمٓم٤من يريدون
ُمٜم٤مزقمتف ذم وٓيتف.
()2

َ
أجْم٤م
و٤مسمط اخل٤مرضمل أنف ُمـ يٙمٗمر سمام ًمٞمس
وشم٘مدم أن
ُمٙمٗمرا  ،وم٤م شم٘مدم ً
ًّ
ِ
ٕضمؾ اعمٕم٤ميص ُمـ همػم شمٙمٗمػم ،وم٢مٟمف
ظمرج قمغم اًمًٚمٓم٤من ًمداوم ٍع ديٜمل؛
ُيٕمٚمؿ أن ُمـ َ
ِ
وسمٛمثؾ هذا وٚم َؾ اإلُم٤م ُم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واإلُم٤م ُم
ُمٌتدع و٤مل سم٢ممج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م،
ٌ
سمـ ص٤مًمح.
أمحد احلً َـ َ
إذا شمٌلم هذا ومٗمل اًمٙمالم  -اًمذي ىمرره اًمديمتقر وٟم َ٘مٚم ُف قمـ احل٤مومظ ٟ -م َٔم ٌر ُمـ
ضمٝم٤مت:
()3

اجلٝم٦م إومم :شم٘مدم أن َ
ظمروضم٤م .
ومٕمؾ احلًلم سمـ قمكم ٓ ُيٕمد
ً
()4

اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شم٘مدم أنف قمغم اًم٘مقل سم٠من ومٕمؾ احلًلم يٕمد
ظمروضم٤م  ،وم٘مد اٟمٕم٘مدَ
ً
اإلمج٤مع قمغم ظمٓم٠م هذا اًمٗمٕمؾُ ،
ومٗمٕمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ذم احلرة ،ويمذًمؽ اًمذيـ ظمرضمقا
ُ
إمج٤مقم٤م ،وقمغم هذا ُ
أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمدً ،مذا ٓ ُيًتدل سمٗمٕمٚمٝمؿ.
قمغم احلج٤مج ظمٓم٠م
ً

( )1شم٘مدم (ص.)151 :
( )3شم٘مدم (ص.)166 :
( )6شم٘مدم (ص.)161 :
( )4شم٘مدم (ص.)161 :
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ِ
ٕطمد أن يدومع قمـ ِ
ٍ
وٟمٗمًف دم٤م َه اإلُم٤م ِم
ُم٤مًمف
اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م :شم٘مدم أنف ٓ يّمح
َ
()1
ِ
وًم٘مقل قمٛمر ،وًمإلمج٤مع اًمذي طم َٙم٤م ْه اسم ُـ اعمٜمذر قمـ أهؾ احلدي٨م .
اجل٤مئر؛ ًمألدًم٦م،
اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م :اإلؾمٜم٤مد اًمذي ذيمره احل٤مومظ قمـ قمكم وٕمٞمػ؛ ٕن ومٞمف ً
رضمال
ُمٌٝمام ًمذا مل حيٙمؿ احل٤مومظ سمّمح٦م اًمًٜمد يمٚمف ،صمؿ ًمق صح وم٢من اعمراد سم٠مثر قمكم سمـ أيب
ً
ـم٤مًم٥م

ووصػ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمالُمف اعمت٘مدم احلًلم
اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مت٤مل،
َ
ُ

اخلروج ،وٓ يٚمز ُم ُمـ ِ
ومٕمؾ
ظمرضمقا ٓ يٕمٜمل أهنؿ ظمقارج ،سمؾ ومٕمٚمقا
َ
وهمػمه سم٠مهنؿ َ
ِ
َ
َ
وصػ اًمرضمؾ أن يٙمقن ظم٤مرضم ًّٞم٤م
ًمنمط ذم
يٙمقن ظم٤مرضم ًّٞم٤م؛ ٕن ا
اًمرضمؾ ًمٚمخروج أن
ِ
ِ
مل يٜمٓمٌؼ ،واعمرا د سمخروضمٝمؿ دومع ُمٔم َٚم ٍ
وطمٙمٛمفُ ،
ومٛمثؾ
ُمٚمٙمف
ٛم٦م ٓ ُمٜم٤مزقم٦م احل٤ميمؿ ذم
ُ
ُ
ِ
ظمرج عمٜم٤مزقمتف
يًٛمع هلؿ ويرد
ُمٔمٚمٛمتٝمؿ؛ سمخالف َُمـ َ
ُ
ه١مٓء ُ
جي٥م قمغم احل٤ميمؿ أن َ
ِ
ُمٚمٙمف وًمق يم٤من فم٤م ًح٤م.
ذم
ِ
َ
ويروُمقن
ىمٌْم٦م اإلُم٤مم،
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :ىمق ٌم ُمـ أهؾ احلؼ ،خيرضمقن قمـ
ٍ
٤مج ذم يمٗمٝمؿ إمم مج ِع اجلٞمش ،ومٝم١مٓء اًمٌٖم٤مة ،اًمذيـ
ظمٚم َٕم ُف
ًمت٠مويؾ ؾم٤مئغ ،وومٞمٝمؿ ُمٜمٕم ٌ٦م حيت ُ
وواضم٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمٕمقٟم ُ٦م إُم٤مُمٝمؿ ،ذم ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة
طمٙمٛم ُٝمؿ،
ٟمذيمر ذم هذا اًمٌ٤مب
ٌ
َ
ُ

()2

.

قمغم هذا يٙمقن يمال ُم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم ىمق ٍم ظمرضمقا ًمٚمٛمٓم٤مًمٌ٦م
دمقز إقم٤مٟمتف قمغم ذًمؽ ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم
جيقز ًمإلُم٤مم ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وٓ ُ
سمٛمٔمٚمٛمتٝمؿ ،ومال ُ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهلذا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٌٖم٤مة إن اإلُم٤مم يراؾم ُٚمٝمؿ؛ ْ
وم٢من ذ َيمروا ؿمٌٝم ً٦م
سمٞمٜمٝم٤م ،وإن ذيمروا ُمٔمٚمٛم ً٦م َ
اسمـ قمٌ٤مس إمم اخلقارج ومٜم٤م َفم َر ُهؿ
أزاهل٤م؛ يمام أرؾمؾ قمكم َ
ارج
رضمع ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م آٓف ،ويمام ـمٚم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز دقم٤م َة اًم٘مدري٦م واخلق َ
طمتك َ
( )1شم٘مدم (ص.)311 :
( )3اعمٖمٜمل (.)635/6
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()1

.

وضمقب اًم٘مت٤مل ُمع قمكم ضمٕمٚمقا
ـمقائػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء
وىم٤مل :وهلذا ح٤م اقمت٘مدت
ُ
َ
ٍ
سمت٠مويؾ ؾم٤مئ ٍغ وهل قمٜمدَ ُه
ذًمؽ (ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م) ومٞمام إذا ظمرضم٧م ـم٤مئٗم ٌ٦م قمغم اإلُم٤مم
راؾم َٚم ُٝمؿ اإلُم٤مم؛ وم٢من ذيمروا ُمٔم َٚمٛم٦م َ
رضمٕمقا
أزاهل٤م قمٜمٝمؿ ،وإن ذ َيمروا ؿمٌٝم ً٦م سمٞمٜمٝم٤م؛ وم٢من َ
()2
ىمت٤مهلؿ ِ
وضم٥م ُ
قمٚمٞمف وقمغم اعمًٚمٛملم .
وإٓ
َ
اجلٝم٦م اخل٤مُمً٦م :اقمتٛمد ذم اًمٜم٘مؾ قمغم اسمـ طمزم؛ وهق مـ زل ذم هذا اًمٌ٤مب،
()3

ومال يٕمتٛمد قمٚمٞمف يمام شم٘مدم .
أجْم٤م ُ ٓ -يٕمتٛمد قمغم اعمت٠مظمريـ يم٤محل٤مومظ اسمـ
وسمٕمد ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره ،وم٢مٟمف ً -
ِ
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ؛ يمام ظم٤م ًَمٗمٝمؿ
صمٌ٧م أنف
طمجر ذم
َ
أُمث٤مل هذه اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م إذا َ
ظم٤مًمػ َ
ِ
سمٕمض ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد؛ يمت٠مويؾ سمٕمض اًمّمٗم٤مت.
ذم

اجلٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م :أن قمٛمقم طمدي٨م قمرومج٦م إؿمجٕمل يدل قمغم ىمت٤مل اًمٕم٤مدل
ومٛمـ أرا َد أن
إذا َ
ظمرج قمغم احل٤ميمؿ وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م؛ وم٘مد ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل َ :
أُمر هذه إُم٦م وهل مجٞم ٌع ،وم٤مرضسمق ُه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜمً٤م ُمـ يم٤من  ،وذم رواي٦م َُمـ
يٗمر َق َ
ٍ
رضمؾ واطمد ،يريدُ أن يِمؼ قمّم٤م ُيمؿ ،أو يٗمر َق مج٤مقم َت ُٙمؿ،
وأُمريمؿ مجٞم ٌع قمغم
أت٤م ُيمؿ ُ
وم٤مىمتٚمقه

()4

.

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)343/6
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى ()463/4
( )6شم٘مدم (ص.)116 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :
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الاشخذساك الصابع عشش:
ُمـ أؿمٜمع ُم٤م ذم يمت٤مب اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل أنف َ
ضمٕمؾ ُمً٠مخ٦م اخلروج قمغم
اخلروج يٕمد
٥م قمغم هذا أن َُمـ يرى
َ
احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ظمالومٞم ً٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م ،ومٞمؽمشم ُ

ىمق ًُمف ؾمـ٤مئ ًٖم٤م ،وهم٤مي ُ٦م ُم٤م ذم إُمر أن اعمخ٤مًمػ خمٓمئ وٓ يٌدعٕ ،ن اخلالف ذم
اعمً٠مخ٦م ؾم٤مئغ!!.

خم٤مًمػ ًمٚم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م وإمج٤م ِع أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ
وهذا ظمٓم٠م ىمٓم ًٕم٤م
ٌ
وأمجع اًمًٚمػ قمغم أن اعمخ٤مًمػ ذم هذا يْمٚمؾ ويٌدع يمام ذم يمت٥م
أهؾ اًمًٜم٦م ،سمؾ
َ
()1

ؾمٌؼ ٟم٘م ُٚمف وشم٘مريره .
اًمٕم٘م٤مئد ،ويمؾ هذا َ
أجْم٤م ذم اخلروج قمغم أئٛم٦م
ىم٤مل اًمديمتقر :وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ آظمتالف اظمتٚمٗمقا ً
ِ
أومٝم٤مُمٝمؿ
اظمتالف
اجلَقر وؾمالـملم اًمٔمٚمؿ ،واًمذي ئمٝمر زم أن ؾمٌ٥م اظمتالومٝمؿ هق
ُ
ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اخلروج ،وإظمرى اعم١ميدة ًمف ،يمام أن أطمقال أوئلؽ
اًم٘مري٥م إمم
اًم٘مري٥م إمم اًمٕمدل ،وُمٜمٝمؿ
اًمًالـملم همػم ُمٜمْمٌٓم٦م وهمػم صم٤مسمت٦م ،ومٛمٜمٝمؿ
ُ
ُ
ٍ
يٜمدر ومٞمف إظمٞم٤مر ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
اًمٖم٤مُمض ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ذم
اًمٙمٗمر ،وُمٜمٝمؿ
ُ
قمٍم ُ

ِ
ٟمّمقص
وي٘متٍم قمغم
يٙمقن سمخالف ذًمؽ ،صمؿ إن ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يٜمٔمر إمم احلًٜم٤مت
ُ
ِ
سم٠مطم٤مدي٨م اخلروج ،وُمـ
اًمٓم٤مقم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
حيٍم ٟم َٔمر ُه قمغم اًمًٞمئ٤مت ويًتِمٝمدُ
ُ
ٍ
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم ِ
أفمٚمؿ
يمقن اخل٤مرج ُمً٤مو ًي٤م ًمٚمٛمخروج قمٚمٞمف أو
ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مًمث٦م يٜم ُٔمر ُ
َ
ُمٜمف؛ سمٞمٜمام يرى أظمرون أنف أقمدَ ُل وأطمؼ

( )1شم٘مدم (ص.)66 :
(( )3ص.)633 :

()2

.
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سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٤مًمٜمقوي ذم ذطمف ًمّمحٞمح
وىم٤مل :ىمد ادقمك
اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ُ
َ
ُمًٚمؿ ،ويم٤مسمـ جم٤مهد اًمٌٍمي اًمٓم٤مئل ،ومٞمام طمٙم٤مه قمٜمف اسمـ طمزم ،وًمٙمـ دقمقى اإلمج٤مع
ومٞمٝم٤م ٟمٔمرٕ ،ن هٜم٤مك ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م َُمـ ظم٤مًمػ

()1

.

وهذا ظمٓم٠م ؿمٜمٞمع يمام شم٘مدم سم٤مإلمج٤مقم٤مت اًمٙمثػمة قمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،وسمتٌديع
()2

ظم٤مًمػ ذم هذه اعمً٠مخ٦م .
اًمًٚمػ عمـ
َ

وم٤مًم٘مقل سم٠من اعمً٠مخ٦م ظمالومٞم ً٦م سمقاسم٦م ٍ
ُ
ؾمقء وذ؛ ويٖمؽم سمف ُمـ ٓ يٖمؽم سم٤مًم٘م٤مئٚملم

أومًد ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب.
أن اخلروج ضم٤مئز ،وهذا اًمت٘مرير ُمـ اًمدُمٞمجل ُمـ َ
الاشخذساك الثامً عشش:
()3

ٟم٘مؾ اًمديمتقر يمال َم اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م و َُمـ ُمٕمف،
وُمـ ُمٕمف ،وًمٕم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وآظمريـ .ومل يًتدرك قمٚمٞمف ٟمًٌ َ٦م
وعمٕم٤موي٦م َ
()4

ؾمٌؼ ُ
ِ
اخلروج إمم ه١مٓء .
سمٞم٤من ظمٓم٠م ٟمًٌ٦م
اخلروج إمم ه١مٓء ،وىمد َ

(( )1ص.)636 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
(( )6ص.)616 :
( )4شم٘مدم (ص.)116 :
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الاشخذساك الخاشع عشش:
()1

سم٤مخلروج إمم أئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  ،وىمد شم٘مدم ُ
سمٞم٤من
ٟمً٥م اًمديمتقر اًم٘مقل
َ
َ
()2

رضمع قمـ هذا ،وأن ٟمًٌ٦م هذا اًم٘مقل ًمٌ٘مٞم٦م إئٛم٦م إرسمٕم٦م ٓ شمّمح .
أن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م َ
الاشخذساك العششون:
اخلروج إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل وم٘م٤مل :ومـ ـمٌؼ
ٟمً٥م اًمديمتقر
َ
َ
ِ
اًمقاصمؼ سم٤مهلل ا ِ
اخلروج ً
ًم٘م٤مئؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن = أمحدُ سمـ ٟمٍم
ومٕمال قمغم اًمًٚمٓم٤من اعمٌتدع
َ
()4
اخلزاقمل ( ،)3وشم٘مدم ظمٓم ُ٠م ِ
ِ
.
اخلروج إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل
ٟمًٌ٦م

(( )1ص.)664 :
( )3شم٘مدم (ص.)156 :
(( )6ص.)643 :
( )4شم٘مدم (ص.)336 :
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الفصل الرابع
الاشخذساكاث على ملالين
للذكخىس عبذ العزٍز آل عبذ اللطيف
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االستدراكات على مقالني
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف
يمالُم٤م
إن ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُم٘م٤مًملم شمٙمٚمؿ ومٞمٝمام قمـ اإلُم٤مُم٦م ً
خم٤مًم ًٗم٤م عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م  -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف  ،-وهق ذم هذيـ اعم٘م٤مًملم ُمت٠مثر سمام يمتٌف
اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل ذم يمت٤مسمف (اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك).
اعم٘م٤مل إولُ :م٘مدُم٤مت وُمً٤مئؾ ذم اإلُم٤مُم٦م.
اعم٘م٤مل اًمث٤مين :وقاسمط وُمً٤مئؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمقر.
واؿمتٝمر اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمخ َٚم ِ
ٚمف ذم هذا إصؾ ح٤م يم٤من

يدرس ذم َأ ِ
رو َىم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،صمؿ فمٝمر هذا ضمٚم ًّٞم٤م ذم شمٖمريداشمف سمتقيؽم.

وهذه آؾمتدرايم٤مت يمٚمٝم٤م قمغم اعم٘م٤مل اًمث٤مين إٓ آؾمتدراك إول ،ومٝمق ُمتٕمٚمؼ
سم٤معم٘م٤مل إول.
الاشخذساك ألاول:
ىم٤مل ذم احل٤مؿمٞم٦م شمٕمٚمٞم ً٘م٤م قمغم يمالم اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مٓ :سمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ
ٍ
إُم٤مرة سمر ٍة يم٤مٟم٧م أو وم٤مضمرةً :مٙمـ ذم ُمثؾ هذه إزُمٜم٦م ٓ شمٙم٤مد شمٕمرف اإلُم٤مُم٦م
اًمٗم٤مضمرة ً
ومْمال قمـ اًمؼمة .
شمٙمٗمػم ٕيمثر طمٙم٤مم دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إن مل يٙمـ يمٚمٝمؿ؛ ٕنف ٓ يٙم٤مد
وهذا
ٌ
ُيٕمرف اإلُم٤مُم٦م اًمٗم٤مضمرة وم٢م ًذا مل شمٌؼ إٓ اًمٙم٤مومرة ،وم٤م يدل قمغم أنف ٍ
هم٤مل ذم شمٙمٗمػم

ِ
طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مسمف (ٟمقاىمض اإليامن اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م)ِ :
ىم٤مر ٍن ُم٤م
احلٙمقُم٤مت ُم٤م ذ َيمر ُه ذم
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ؾمٌؼ ذيمره ...سمام شمراه واىم ًٕم٤م ُمِم٤مهدً ا ذم جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم ،قمٜمدُم٤م (ضمقزت) شمٚمؽ
َ
أويم٤مر اًمرسم٤م واًمزٟمك واخلٛمر وٟمحقه٤م ُمـ اعمحرُم٤مت
إنٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم
َ
اًمؽماظمٞمص ًمتٚمؽ اعمقسم٘م٤مت ،سمؾ (ومرو٧م) شمٚمؽ اعمحرُم٤مت
وُمٜمح٧م
اًمٔم٤مهرة،
َ
َ
وىم٤مُم٧م قمغم رقم٤ميتٝم٤م ومح٤ميتٝم٤مً ،مٞمس هذا ومحً٥م ،سمؾ و(ؾمقهم٧م) شمٚمؽ
اًم٘مٓمٕمٞم٦م،
ْ
إنٔمٛم٦م ُمقآة اًمٙمٗم٤مر سم٤مؾم ِؿ اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م واًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل

()1

.

إىمرار ُمٜمف سمٙمٗمر اًمدوًم٦م اًمتل شمقضمد هب٤م هذه اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م ،وشمٙمٗمػم ُه سمٛمثؾ
هذا ٌ
ِ
ـمري٘م٦م اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤معمٕم٤ميص واًمذٟمقب ،وذًمؽ أنف
شمٙمٗمػم قمغم
هذا
ٌ
َ
ضمٕمؾ اعمٕم٤ميص اًمٕمٛمٚمٞم٦م؛ ُمـ اًمًامح ًمٚمٛمٜمٙمرات قمٛمٚم ًّٞم٤م = ٓز ًُم٤م ًمالؾمتحالل اًم٘مٚمٌل
()2
صمؿ يمٗمر هبذا ،وهذا َقملمُ ِ
ٜم٧م هذا ذم ردي اًمّمقيت قمغم ُمٌح٨م
ىمقل اخلقارج يمام سمٞم ُ
احل٤ميمٛمٞم٦م اًمذي همال ومٞمف ذم يمت٤مسمف (ٟمقاىمض اإليامن اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م سمٕمٜمقان) :احلٙمؿ
سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل وُمٜم٤مىمِم٦م اًمديمتقر اعمحٛمقد وآل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ.
إولhttp://islamancient.com/play.php?catsmktba=51 :
اًمث٤مينhttp://islamancient.com/play.php?catsmktba=49 :
اًمث٤مًم٨مhttp://islamancient.com/play.php?catsmktba=50 :

الاشخذساك الثاوي:
ِ
ص ُ -مـ
ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م ُم٘م٤مًمف (وقاسمط وُمً٤مئؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمقر)ٟ :مخ ُٚم ُ
ظمالل اؾمت٘مراء يمال ٍم مجٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم  -إمم أن صمٛم٦م وقاسمط وُمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م
(ٟ )1مقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م (ص.)636 :
رددت قمغم هذا اًمت٠مصٞمؾ اخل٤مرضمل ذم يمت٤ميب شمٌديد يمقاؿمػ اًمٕمٜمٞمد  ،ويمت٤ميب اًمؼمه٤من
( )3وىمد
ُ
اعمٜمػم ذم دطمض ؿمٌٝم٤مت أهؾ اًمتٙمٗمػم واًمتٗمجػم .
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يٜمٌٖمل ُمراقم٤مهت٤م ذم ُمقوقع ـم٤مقم٦م إئٛم٦م واحلٙم٤مم .
ِ
عمٕمت٘مده اًمٌدقمل ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م؛ ًمذا وص َٗم ُف
هذا اًمٙمالم َفمٜمف ُم١ميدً ا
ووصػ اًمٕمٚمامء اًمذيـ َ
ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ حم٘م٘مقن وهؿ يمذًمؽ ô
سم٠منف مجٞمؾ،
َ
يمثػما ُمـ ه١مٓء اعمت٠مظمريـ قمٜمدهؿ أظمٓم٤مء قم٘مدي٦م ،ومال
ذم همػم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ٕن ً

ُيٕم ُ
ُ
ذيمره٤م
قل قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمً٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد،
وُمٌح٨م اإلُم٤مُم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد؛ ًمذا َ
()1
ِ
ِ
أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد يمام شم٘مدم ُ
ُ
اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ  ،وىمد شم٘مدم ُ
إظمٓم٤مء
سمٕمض
سمٞم٤من
()2

اًمٕم َ٘مدي٦م قمٜمد سمٕمض ه١مٓء .
قم٤معملم مـ َ
سمٕمض أظمٓم٤مئٝمام اًمٕم٘مدي٦م؛ ًمٞمٕمٚمؿ أن ُمثؾ ه١مٓء
ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ،و َ
وؾم٠مذيمر َ
ُ
ٓ يٕمق ُل قمٚمٞمٝمؿ ذم أُمث٤مل هذه اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م إٓ شمٌ ًٕم٤م؛ ح٤م ي٘مرره قمٚمام ُء اًمًٚمػ

اًمذيـ هؿ أئٛم٦م ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد ،واًمذي ُيٗمؽمض أن ُجيٛمؾ ُم٘م٤م ًَم ُف سمٙمالُمٝمؿ  -وشم٘مدم
()3

ُ
ٟم٘مؾ رء ُمـ يمالُمٝمؿ ً ، -مٙمـ أنك ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ويمال ُُمٝمؿ ُمّم٤مد ٌم ًمٙمالُمف
ِ
ِ
واقمت٘م٤مده ذم هذا اًمٌ٤مب اعمٝمؿ ِ
خم٤مًمٗمتف ًمٙمالم اًمًٚمػ
سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ،وًمٞمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م

ِ
رأج٧م
ىم٤مر ْن
ُمٜمٝمج ُف اًمٌدقمل ُمع يمال ِم إُم٤مم اًمًٜم٦م ذم زُم٤مٟمف اًمؼمهب٤مري إ ْذ ىم٤مل :وإذا َ
َ

َ
َ
اًمرضمؾ يدقمق
ؾمٛمٕم٧م
ص٤مطم٥م هقى ،وإذا
اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤من وم٤مقم َٚم ْؿ أنف
َ
ُ
ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م  -إن ؿم٤مء اهلل -
ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمالح ،وم٤مقم َٚم ْؿ أنف
ُ

( )1شم٘مدم (ص.)65 :
( )3شم٘مدم (ص.)365 :
( )6شم٘مدم (ص.)66 :
( )4ذح اًمًٜم٦م (.)115

()4

.
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أردت أن أبلم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أظمٓم٤مئٝمؿ اًمٕم٘مدي٦م  -مـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ -
واًمٕم٤مح٤من اًمٚمذان
ُ
ًمئال ُجيٕمال قمٛمد ًة ذم هذه اعمً٤مئؾ مه٤م اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم وأبق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل:
اًمٕم٤ممل إول :اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،وم٘مد أظمٓم َ٠م قمدة أظمٓم٤مء قم٘مدي٦م ُمٜمٝم٤م:
ىمٚم٥م اعم١مُمـ
أو َل صٗم٦م إص٤مسمع هلل ،ىم٤مل ذم ومت٤مويفُ :مٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل :
ُ
سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسم ِع اًمرمحـ ( ،)1أن اهلل ُمً َت ٍ
قل قمٚمٞمف سم٘مدرشمف وشمٍميٗمف يمٞمػ
ٍ
يِم٤مء ُمـ ٍ
ـم٤مقم٦م إمم قمّمٞم٤من ،أو قمٙمس ذًمؽ
يمٗمر إمم إيامن ،وُمـ

()2

.

أو َل قمدة صٗم٤مت؛ يم٤مًمرو٤م واًمًخط واعمحٌ٦م واًمرمح٦م وهمػمه٤م ،ومل ُيثٌ٧م ُمـ
()3
ِ
صٗم٤مت اهلل اًمذاشمٞم٦م إٓ ؾمٌ ًٕم٤م .
()4

َ
ضمٕمؾ َ
َ
وقمٛمؾ إريم٤من ُمـ اإليامن اعمج٤مزي ٓ احل٘مٞم٘مل .
ىمقل اًمٚمً٤من
()5

ضمٕمؾ زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف راضم ًٕم٤م إمم ُمتٕمٚم٘مف ٓ إمم ذاشمف .
()6

اًميب
أنف صقذم يٕمٔمؿ اًمّمقومٞم٦م ،وم٘مد ومْم َؾ اًمٕم٤مرف قمغم اًمٕم٤ممل  ،وىم٤مل:
ُ
اًمث٤مين :قمٚمقم إهل٤مُمٞم٦م ،يٙمِمػ هب٤م قمام ذم اًم٘مٚمقب ،ومػمى أطمدُ هؿ سمٕمٞمٜمٞمف ُمـ اًمٖم٤مئٌ٤مت
ُم٤م مل ِ
دمر اًمٕم٤مد ُة سمًامع ُمثٚمف ...وُمٜمٝمؿ َُمـ يرى اعمالئٙم٦م واًمِمٞم٤مـملم واًمٌال َد اًمٜم٤مئٞم٦م،
وؿمٛمًٝم٤م
سمؾ يٜمٔمر إمم ُم٤م ت٧م اًمثرى ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى اًمًاموات وأومال َيمٝم٤م ويمقايم ٌَٝم٤م
َ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )3564مـ طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمرو

.

(( )3ص.)65 :
( )6راضمع :اإلُم٤مم ذم سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤مم ص (.)366 ،361 ،335 - 315
( )4اٟمٔمر ومت٤مواه (ص.)14 :
( )6اٟمٔمر ومت٤مواه (ص.)16 :
( )5يمام ذم ومت٤مويف (ص.)165 - 166 :
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اًمٚمقح اعمحٗمقظ وي٘مرأ ُم٤م ومٞمف ،ويمذًمؽ
وىمٛمره٤م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى
َ
َ
ُمٜمٓمؼ
ويٗمٝم ُؿ أطمدُ هؿ
وأصقات اعمالئٙم٦م واجل٤من،
سير إىمال ِم
يًٛمع أطمدُ هؿ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ومًٌح٤من َُمـ أقمزهؿ وأدٟم٤مهؿ
اًمٓمػم،

()1

.

وىمد شمٕم٘م٥م اسم ُـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ح٤م أثٜمك قمغم إؿم٤مقمرة ،وذم أهؾ
وأجْم٤م وم ُٞم٘م٤مل
اًمًٜم٦م سم٠من وصٗمٝمؿ سم٤محلِمقي٦م صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
ً
هل١مٓء اجلٝمٛمٞم٦م اًم ُٙمالسمٞم٦م  -يمّم٤مطم٥م هذا اًمٙمالم أيب حمٛمد وأُمث٤مًمف -

()2

 ،واعمراد

سم٠ميب حمٛمد اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم.
اًمٕم٤ممل اًمث٤مين :أبق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل ص٤مطم٥م يمت٤مب (اعمٗمٝمؿ) ،وم٘مد أول صٗم٦م
()3

()4

()5

اًمْمحؽ  ،وأول صٗم٦م اًمٜمزول هلل  ،وأول صٗم٦م اًمٕمج٥م هلل .
ٍ
ُمً٠مخ٦م هل٤م شمٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد
وسمٕمد سمٞم٤من ُم٤م شم٘مدم وم٢مٟمف يتٕملم عمـ أراد أن يٙمت٥م ذم
يرضمع إمم يمال ِم أئٛم٦م اًمًٜم٦م إوًملم ،واًمً٤مًمٙملم ـمري٘متٝمؿ ذم آقمت٘م٤مد ُمـ
أن
َ
ِ
سم٠مىمقال اعمت٠مظمريـ اًمذيـ هلؿ زٓت قم٘مدي٦م إذا
اعمت٤مظمريـ ،وٓ ُم٤مٟمع أن يٕمتْمدَ
ىم٤مًمقا ً
صحٞمح٤م؛ اقمتْم٤م ًدا ٓ اقمتام ًدا.
ىمقٓ
ً

( )1ىمقاقمد إطمٙم٤مم (.)143/1
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)166/4
( )6اعمٗمٝمؿ (.)134/6( ،)434/1
( )4اعمٗمٝمؿ (.)665/3
( )6اعمٗمٝمؿ (.)661/6
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الاشخذساك الثالث:
أُمر سمدهل دًم٧م قمٚمٞمف
ىمقًمف :أن اًمٓم٤مقم٦م ٕصح٤مب اًمقٓي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وهذا ٌ
أي٦م اًمٙمريٛم٦م﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ﴾ [اًمٜمً٤مء.]65 :
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين :و ُأوًمق إُمر :هؿ إئٛم ُ٦م واًمًالـملم واًم٘مْم٤مة ويمؾ َُمـ يم٤من ًمف
وٓي ٌ٦م ذقمٞم٦م ٓ وٓي٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م .
٤مب اًمقٓي٤مت اًمنمقمٞم٦م وُم٤م و٤مسمٓمٝمؿ؟
هذا اًمٙمال ُم جمٛمؾ؛ ٕنف مل يٌلم َُمـ هؿ أصح ُ
وم٢مذا ىمرأه ُمـ ُهم ِذ َي سم٤مٕومٙم٤مر احلريمٞم٦م اًمثقري٦م أو َُمـ ٓ يدري ذم ٍ
زُمـ يم ُثر ٟم٘مدُ
همػم ذقمٞملم
دقم٤مة اًمٌدقم٦م ًمٚمقٓة = َ
قمٚمؿ أنف ٓ ُيراد هبؿ اًمقٓة اعمقضمقدون؛ ٕهنؿ ُ
شمٚمٛمٞمح٤م ٓ -ؾمٞمام واًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد
حي٤م أو
ً
 يمام رسمقهؿ قمغم ذًمؽ شمٍم ًاًمٚمٓمٞمػ ٓ يرى احلٙمقُم٤مت اعمقضمقدة ُمًٚمٛم٦م إن مل يٙمـ يم ّٚمٝم٤م وم٠ميمثره٤م ،يمام شم٘مدم
ٟم٘مٚمف قمٜمف ،وإن ؾمٚمقك ـمري٘م٦م إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م هل ـمري٘م ُ٦م أهؾ اًمٌدع ذم اًمتٚمٌٞمس
قمغم اًمٜم٤مس ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم ُم٘مدُم٦م اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م :يتٙمٚمٛمقن
سم٤معمتِم٤مسمف ُمـ اًمٙمالم وخيدَ قمقن ضمٝم٤مل اًمٜم٤مس سمام يِمٌٝمقن قمٚمٞمٝمؿ؛ ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ
ومتـ اعمْمٚملم

()1

.

وىمقل اًمِمقيم٤مين ٓ :وٓي٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م طمؼ أي ٓ وٓي٦م يمٗمري٦م ،وشم٘مدم ذم
اًمت٠مصٞمالت أنف ٓ وٓي٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٙم٤مومر ،وجي٥م ظمٚمٕم ُف قمٜمد اًم٘مدرة.

( )1اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦م (ص.)5 :
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إ ًذا اعمراد قمد ُم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٙم٤مومر ،وهذا اعمراد سم٘مقل اًمديمتقر:
إن اًمٓم٤مقم٦م ٕصح٤مب اًمقٓي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وهذا سمدهل .أي ًمٚمٛمًٚمؿ َ
دون اًمٙم٤مومر،
َ
اًمٌٞم٤من دون اإلمج٤مل ًم٘م٤مل ٓ :ـم٤مقم٦م ًمٚمقٓي٦م اًمٙم٤مومرة.
ومٚمق أن اًمديمتقر أراد
الاشخذساك الشابع:
ىم٤مل اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ٓ :ـم٤مقم٦م جلٝمٚم٦م احلٙم٤مم إٓ ومٞمام ُيٕم َٚمؿ أنف ؾم٤مئغ
ذ ًقم٤م .
هذا اًمٕمٜمقان ُمـ اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ إُم٤م أنف شمدًمٞمس أو ٌ
ضمٝمؾ
ِ
ًٛمع وٓ
ُمٜمف ،أُم٤م وضمف اًمتدًمٞمس :ومٝمق ُمقه ٌؿ أن ُمـ مل يٙمـ ُمـ احلٙم٤مم قم٤م ًح٤م ومال ُي ُ
ُيٓم٤مع ًمف إٓ ومٞمام ُقمٚمِ َؿ أنف ؾمـ ٌ
ٛمع وٓ ُيـٓم٤مع هلؿ إٓ ذم اًمقاضم٥م
٤مئغ
ً
ذقم٤م ،ومال ُيًـ ُ
أيمثر اًم٘مراء هلذا اعم٘م٤مل؛ ًمٙمثرة اجلٝمؾ ذم اًمٜم٤مس،
واعمًتح٥م ،هذا ُم٤م يٗمٝمٛم ُف ُ
وًمقضمقد ُمـ ي ِ
ٗمًدُ هؿ ذم هذا اًمٌ٤مب ،أُمث٤مل هذا اًمديمتقر.
ُ
ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اجل٤مهؾ إٓ
أُم٤م وضمف اجلٝمؾ :وم٤مقمت٘م٤م ُد اًمديمتقر أنف ٓ َ
سمٞم٤من أن َ
واضم٥م أو ُمًتح٥م ،وم٢مٟمف ىمد شم٘مدم ُ
ىمقل رؾمقل اهلل  :إٟمام
ومٞمام ُقمٚمِ َؿ أنف
ٌ
اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف أي ومٞمام ًمٞمس حمرُم٤م وٓ ُمٕمّمٞم ً٦م ،وأنف ًمق ىمٞمؾُ ٓ :يٓم٤مع احل٤ميمؿ
ِ
همػمه ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.
احل٤ميمؿ ُمع
ُمًتح٥م ٓؾمتقى
واضم٥م أو
إٓ ومٞمام ُقمٚمِ َؿ أنف
ٌ
ٌ
ُ
()1
ؾمٌؼ اًمٙمال ُم قمغم هذا ذم يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت .
وىمد َ

( )1شم٘مدم (ص.)16 :
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الاشخذساك الخامض:
ح٤م ذيمر اًمديمتقر اًمٕمٜمقان اًمً٤مسمؼ أور َد يمال َم أيب اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل ذم اعمٗمٝمؿ :أن
إُمراء ذ ُـمٝمؿ أن يٙمقٟمقا آُمريـ سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ ،ويمذًمؽ يم٤من أُمرا ُء رؾمقل اهلل
()1
ٍ
دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ .ومٚمق أُمروا سمام ٓ ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ َطم ُر َُم ْ٧م ـم٤مقمتٝمؿ .
 .وطمٞمٜمئذ ُ
شم٘مدم ُ
سمٞم٤من هذه اًمِمٌٝم٦م ويمِم ُٗمٝم٤م  -واحلٛمد هلل  -وأن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم اؿمؽماط
()2

وًمػماضمع ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره .
اًمٕمٚمؿ ذم اح٠مُمقر واؿمؽماـمف ذم أُمرُ .
الاشخذساك الصادس:
اعمراد سمٙمالم أيب اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل (سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ) ُم٤م مل يٙمـ ذم ُمٕمّمٞم٦م
()3

اهلل ،يمام سملم ذًمؽ قمٜمد طمدي٨م إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالُمف ،
وأنف ُم٘مت٣م ِ
سمٕمْم٤م ،وهذا ُم٤م مل يٌٞمٜم ُف
سمٕمْمف ً
ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ،ويمال ُم اًمٕم٤ممل يٗمن ُ
ٍ
اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ إُم٤م ً
حلزب
وداومع اًمتٚمٌٞمس اًمتٕمّم٥م إُم٤م
شمٚمٌٞمً٤م،
ُ
ضمٝمال أو ً
سمدقمل أو ٍ
ٍ
رضمؾ سمحًٌف.
رأي سمدقمل وهٙمذا ...يمؾ
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم (اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م):
ـقسم ِ
لم َُم ـ ـ ــ َي ْٚم ٌَ ًْ ـ ـ ـ ُٝمام
وشم َٕم ـ ـ ـر ُم ـ ـــ صم ـ ـ َ

سمٛمذُم ـ ـ ـ ـ ٍ٦م وه ـ ـ ـ ـ ِ
يٚم َ٘م ـ ـ ـ ـك اًم ـ ـ ــردى َ
قان
َ

ـقب ُم ـــ اجلٝم ـ ِـؾ اعمريمـ ـ ِ
صم ـ ٍ
٥م ومق َىمـ ـ ُف
ت ـ ـ ـؾ سم٤مإلٟمّم ـ ـ ـ ِ
ـ٤مف َ
أومخ ـ ـ ـر طمٚم ـ ـ ـ ٍ٦م
و َ

صم ــقب اًمتٕمّم ـ ـ٥م سمِئً ـ ـ ِ
٧م اًمثقسم ـ ِ
ـ٤من
ُ
َ
ـ٤مف واًمٙمتٗمـ ـ ِ
ـ٤من
ِزيٜمَ ـ ـ ْ٧م هبـ ــ٤م إقمٓمـ ـ ُ

( )1اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)66/4
( )3شم٘مدم (ص.)136 :
( )6شم٘مدم (ص.)15 :
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الاشخذساك الصابع:
َ
يمالُم٤م همػم دىمٞمؼ قمـ اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ىم٤مل اًمديمتقر :وي٘مقل
ٟم٘مؾ اًمديمتقر ً
أُمر اإلُم٤مم أو احل٤ميمؿ إٟمً٤مٟمً٤م سمام يٕمت٘مد
اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم ذم هذه اعمً٠مخ٦م :وًمق َ
ٟمٔمرا إمم ِ
ٟمٔمرا
واح٠مُمقر
أُمر ِطمٚمف
رأي أُمر ،أو يٛمتٜمع ومٕم ُٚمف ً
تريٛمف ،ومٝمؾ ًمف ومٕم ُٚمف ً
َ
ُ
إمم ِ
طمٙمؿ أُمر سمف ،وم٢من
ظمالف  -وهذا خمتص ومٞمام ٓ يٜم٘مض
رأي اح٠مُمقر؟؛ ومٞمف
ٌ
َ
جلٝمٚم٦م اعمٚمقك
يم٤من م٤م ُيٜم َ٘م ُض
طمٙمٛمف سمف ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م  -ويمذًمؽ ٓ ـم٤مقم٦م َ
ُ
ٌ
ُم٠مذون ذم اًمنمع .
وإُمراء إٓ ومٞمام يٕم َٚم ُؿ اح٠مُمقر أنف
وعذم دكخه مً حهخين:
ٍ
ُمً٠مخ٦م ٓ يٕمت٘مد طمٚمٝم٤م إذا
اجلٝم٦م إومم :أنف ضمٕمؾ ظمال ًوم٤م ذم قمٛمؾ اح٠مُمقر ذم
أُمر ُه هب٤م َُمـ يٕمت٘مد طمٚمٝم٤م.
َ
قمٛم ِؾ اح٠مُمقر هب٤م؛
وهذه اعمً٤مًم٦م ًمٞمً٧م ظمالومٞم٦م ،سمؾ إمج٤مقمٞم٦م ذم قمدم ضمقاز َ
ٕن قمٛمٚمف هب٤م ٌ
قمٛمؾ سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومٞمام يٕمت٘مد ،ومٚمق ىم٤مل احل٤ميمؿ ٓ :شمتقو١موا ُمـ أيمؾ
وضمقب اًمقوقء ،وأن َ
ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء،
حلؿ اجلزور،
واح٠مُمقر يٕمت٘مدُ
أيمؾ حلؿ اجلزور ٌ
َ
ُ
ضم٤مز ًمٚمٛم٠مُمقر أن يؽمك ُم٤م يٕمت٘مدُ ه ًم٘مقل هذا احل٤ميمؿ ،وًمق َ
إمج٤مع
ػ
ومٕمؾ خل٤م ًَم َ
ح٤م َ
َ
ِ
أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وأُم٤م إًمزا ُم اًمًٚمٓم٤من ذم ُمً٤مئؾ اًمٜمزاع اًمتزا َم
ٍ
طمٙمؿ
جيقز سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ،وٓ يٗمٞمدُ
ىمقل سمال طمج ٍ٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومٝمذا ٓ ُ
ُ
ىمقل دون ٍ
طم٤ميم ٍؿ سمّمح٦م ٍ
اًمرضمقع
ىمقل ذم ُمثؾ ذًمؽ ،إٓ إذا يم٤من ُمٕمف طمج٦م جي٥م
ُ
إًمٞمٝم٤م ،ومٞمٙمقن يمال ُُمف ىمٌؾ اًمقٓي٦م وسمٕمده٤م ؾمقاء.
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وهذا سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمت٥م اًمتل يّمٜمٗمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿٟ .مٕمؿ اًمقٓي٦م متٙمٜمف ُمـ ىمقل طمؼ
ِ
همػم سم٤مب آؾمتح٘م٤مق
وٟمنم قمٚم ٍؿ ىمد يم٤من يٕمجز قمٜمف سمدوهن٤م،
ُ
وسم٤مب اًم٘مدرة واًمٕمجز ُ
ِ
ُ
اًم٘مقل
إصمٌ٤مت ُم٤م ىم٤مل زيد وقمٛمرو ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ إن يم٤من ذًمؽ
وقمدُمفٟ .مٕمؿ ًمٚمح٤ميمؿ
ُ
خمتّم٤م سمف يم٤من م٤م حيٙمؿ ومٞمف احلٙم٤مم ،وإن يم٤من ُمـ إىمقال اًمٕم٤مُم٦م يم٤من ُمـ سم٤مب
ًّ
ُمذاه٥م اًمٜم٤مس...

()1

.

ٍ
َ
اًمٜمزاع ومٞمف
يٗمّمؾ
ٕطمد ُمـ اًم٘مْم٤مة أن
وىم٤مل :إن ُم٤م شمٜم٤مزع ومٞمف اًمٕمٚمامء ًمٞمس
َ
ٍ
طمٙمٛم٧م سم٠من هذا اًم٘مقل هق
ٕطمد ُمـ اًم٘مْم٤مة أن ي٘مقل:
سمحٙمؿ ،وإذا مل يٙمـ
ُ
ُ

شمٜم٤مزع ومٞمف قمٚمامء
احلٙمؿ ومٞمام
اًمّمحٞمح ،وأن اًم٘مقل أظمر ُمردو ٌد قمغم ىم٤مئٚمف ،سمؾ
َ
ُ
ِ
يم٘مقل آطم٤مد اًمٕمٚمامء ْ
إن يم٤من قم٤م ًح٤م ،وإن يم٤من
مجٕمقا قمٚمٞمف ،ىمق ًُمف ذم ذًمؽ
اعمًٚمٛملم أو أ َ
ٜمّم٥م واًمقٓي٦م ٓ جيٕمؾ َُمـ ًمٞمس قم٤م ًح٤م جمتٝمدً ا،
ُم٘مٚمدً ا يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعم٘مٚمديـ ،واعم ُ
وًمق يم٤من اًمٙمال ُم ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ سم٤مًمقٓي٦م واعمٜمّم٥م؛ ًمٙم٤من اخلٚمٞمٗم٦م واًمًٚمٓم٤من
َ
أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ
أطمؼ سم٤مًمٙمالم ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ،وسم٠من يًتٗمت َٞم ُف اًمٜم٤مس ويرضمٕمقا إًمٞمف ومٞمام
ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ،وم٢مذا يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م واًمًٚمٓم٤من ٓ يدقمل ذًمؽ ًمٜمٗمًف ،وٓ ُي ِ
ٚمز ُم اًمرقمٞم٦م
ٍ
ومٛمـ هق َ
سم٘مقل َ
دون
طمٙمٛم ُف ذم ذًمؽ
دون ىمقل إٓ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف َ ،
َ

ي٘مٞمؿ ٟمٗمًف ذم ُمٜمّم٥م ٓ يًتحؼ
اًمًٚمٓم٤من ذم اًمقٓي٦م أومم سم٠من ٓ يتٕمدى ـمقره ،وٓ َ
اًم٘مٞم٤م َم ومٞمف أبق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وهؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدونً ،
ومْمال قمٛمـ دوهنؿ،
وم٢مهنؿ
قمٛمر

وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ  ،ويم٤من
إٟمام يم٤مٟمقا ُيٚمزُمقن
َ
اًمٜم٤مس سم٤مشمٌ٤مع يمت٤مب رهبؿ ُ
ي٘مقل:

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)343/6
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يمت٤مب رسمٙمؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ،
سمٕمث٧م قمامزم  -أي ٟمقايب  -إًمٞمٙمؿ ًمٞمٕمٚمٛمقيمؿ
إٟمام
ُ
َ
()1

وي٘مٞمٛمقا سمٞمٜمٙمؿ ومٞمئٙمؿ .
سمؾ هذه يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ يٕمٚمؿ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .ومٙمؾ َُمـ يم٤من أقم َٚم َؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق أومم سم٤مًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمـ
ِ
طم٤ميمام ،سمؾ ْ
إن يم٤من
ًمٙمقٟمف
واحل٤ميمؿ ًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م يمال ٌم
طم٤ميمام،
همػمه ،وإن مل يٙمـ
ُ
ً
ً
قمٚمؿ شمٙمٚم ؿ ومٞمٝم٤م يمآطم٤مد اًمٕمٚمامء ،ومٝم١مٓء طمٙمٛمقا ومٞمام ًمٞمس هلؿ ومٞمف احلٙمؿ
قمٜمده ٌ
سم٤مإلمج٤مع ،وهذا ُمـ احلٙمؿ اًمٌ٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع

()2

.

َ
اجلٝمؾ
اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :سمٞم٤من قمدم دىم٦م يمال ِم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،وذًمؽ أنف قمٚمؼ
سم٤محلٙم٤مم ٓ سم٤مُٕمر ،وأنٌف إمم أن ىمقل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم :وهذا خمتص ومٞمام ٓ
طمٙمٛمف سمف ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦مش أي ذم
طمٙمؿ أُمر سمف ،وم٢من يم٤من م٤م ُيٜم َ٘م ُض
يٜم٘مض
ُ
ُ
َ
هذا اح٠مُمقر سمٕمٞمٜمف ٓ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وًمق أرا َد ُمٓمٚم ً٘م٤م ًمٙم٤من ىمقًمف خم٤مًم ًٗم٤م إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م
( )1أظمرضمف أمحد ( ،)41/1واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( ،)451/5وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤مت
اًمٙمؼمىش ( ،)316/6وُمـ ـمري٘مف اًمٌالذري ذم أنً٤مب إذاف ( ،)655/6واإلؾمٜم٤م ُد صحٞمح
إمم اًمرسمٞمع سمـ زي٤مد احل٤مرصمل ،واًمرسمٞمع سمـ زي٤مد اًمراوي قمـ قمٛمر اظم ُتٚمػ ذم صحٌتف وضمز َم سم٠منف
اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آ ؾمتٞمٕم٤مب ( )466/3وم٘م٤ملً :مف صحٌ٦م وٓ أىمػ ًمف قمغم رواي٦م قمـ
صح٤ميب ُ
ٍ
سمدًمٞمؾ قمغم أنف صح٤ميب وم٘م٤مل ذم اإلص٤مسم٦م ذم
اسمـ طمجر ٕنف مل ي٠مت
اًمٜمٌل ـها ،ومل َ
يرض هذا ُ
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ( :)663/3ىم٤مل أبق قمٛمر ًمف صحٌ٦م وٓ أقمرف ًمف رواي٦م؛ يمذا ىم٤مل ،وىم٤مل أبق
َ
أدرك إج٤مم اًمٜمٌقي٦م ومل ي٘مدُ م اعمديٜم٦م إٓ ذم أج٤مم قمٛمر ،وذيمره اًمٌخ٤مري واسمـ
أمحد اًمٕمًٙمري:
أىمػ قمغم َُمـ وصم٘مف إٓ ذيمر
أيب طم٤مشمؿ واسمـ طمٌ٤من ذم اًمت٤مسمٕملم ـها ً .مذا اًمّمقاب أنف شم٤مسمٕمل ومل ْ
اسمـ طمٌ٤من ًمف ذم اًمث٘م٤مت ،وًمٕمؾ رواي٦م اًمرسمٞمع قمـ قمٛمر ُم٘مٌقًم٦م ٕنف ُمـ قمامًمف وًمف أظمٌ٤مر يمثػمة
قمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ( :)661/3وًمف ُمع قمٛمر أظمٌ٤مر يمثػمة ـها .
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)355/31
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()1

 يمام شم٘مدم  ، -ويم٤من ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمخقارج.وهذا م٤م ٓ يريده اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ُ -مـ سم٤مب إطمً٤من اًمٔمـ  ،-صمؿ إن
هذا اًمٚمٗمظ مل يٕمٚمؼ قمٚمٞمف اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُمع أنف ُمقهؿ ،ومٝمؾ شمٕمٛمد سم٘م٤مءه
ًمٞم٘مق َي ىمق ًَم ُف اًمٌدقمل ذم أصؾ اإلُم٤مُم٦م!
جىبيه:
يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة (طمٙمؿ احل٤ميمؿ يرومع اخلالف) ،ويريدون
يردد ٌ
وزم إُمر ،وهذا همػم صحٞمح ،سمؾ ُمرا ُد أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذه اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤ميض
سم٤محل٤ميمؿ ّ

إذا شمراومع إًمٞمف رضمالن ًمٞمتح٤ميمام قمٜمده ذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء ٓ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،صمؿ ُيِمؽمط أن يٙمقن
ٍ
طمٙمٛم ُف سملم اخلّمٛملم ً
سم٘مقل همػم ؾم٤مئغ ح٤م
ىمقٓ سمام يًق ُغ اخلالف ومٞمف ،وإٓ ًمق ىم٤مل
يم٤من ً
ٟم٤مومذا ،ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ُم٘مٞمدة سمثالصم٦م ىمٞمقد:
اًم٘مٞمد إول :اعمراد سم٤محل٤ميمؿ اًم٘م٤ميض.
اخلّمٛملم إًمٞمف ٓ ُمٓمٚم ً٘م٤م.
اًم٘مٞمد اًمث٤مين :أن هذا قمٜمد شمراومع
َ
اًم٘مٞمد اًمث٤مًم٨م :أن هذا ذم اعمً٤مئؾ اًمتل يًقغ اخلالف ومٞمٝم٤م.
وهذا ُم٤م يدل قمٚمٞمف يمال ُم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م.
 :وإذا رومع إمم اًم٘م٤ميض (طمٙمؿ طم٤ميمؿ) ً
ُمقمم

ىم٤مل اًمٖمٜمٞمٛمل اعمٞمداين احلٜمٗمل
ِ
ِ
احلٙمؿ
ُمقشمف إذا يم٤من سمٕمد دقمقى صحٞمح٦م (أُمْم٤مه) أي :أخز َم
قمزًمف أو
وًمق سمٕمد
َ
َ
واومؼ رأج ُف أو ظم٤مًم َٗم ُف إذا يم٤من جمتٝمدً ا ومٞمف؛ ٕن اًم٘مْم٤مء ُمتك
واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ،ؾمقاء َ
ٓ َىمك ًّ
حمال جمتٝمدً ا ومٞمف يٜمٗمذ وٓ يرده همػمه؛ ٕن آضمتٝم٤مد اًمث٤مين يم٤مٓضمتٝم٤مد إول
( )1شم٘مدم (ص.)65 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

ًمتً٤موّيام ذم اًمٔمـ

()1

.

285

ِ
قمٌده
( :ىمقًمف إٓ إذا طمٙمؿ طم٤ميمؿ) صقرشمف :قمٚم َؼ قمتؼ

وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ
(ُمده٤مُمت٤من) همػم ُمٙمررة أو ُمٙمررة ،ومؽماومٕم٤م إمم طم٤ميم ٍؿ
سمّمال ِشمف صال ًة صحٞمح٦م ،ومّمغم سمـ
ّ
يرى صح٦م اًمّمالة سمذًمؽ ،وم٘م٣م سمٕمت٘مف ،ومٞمٙمقن ىمْم٤م ًء سمّمح٦م اًمّمالة وٛمٜمً٤م ،ومتّمح
يرومع اخلالف أوم٤مده (ح)
اشمٗم٤م ًىم٤مٕ ،ن
طمٙمؿ احل٤ميمؿ ذم اعمجتٝمد ومٞمف ُ
َ

()3( )2

.

وذم اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚمدردير( :ورومع) طمٙمؿ اًمٕمدل اًمٕم٤ممل (اخلالف) اًمقاىمع
سملم اًمٕمٚمامء .ويمذا همػم اًمٕمدل اًمٕم٤ممل ْ
صقاسم٤م  -يمام ُيٕمٚمؿ م٤م شم٘مدم  -وم٢مٟمف
طمٙمؿ
إن
َ
ً
اخلالف وٓ يٜم٘مض ،ويمذا اعمحٙمؿ.
يرومع
َ
اخلالف ذم ظمّمقص ُم٤م طمٙمؿ سمف ً
أظمذا ُمـ ىمقًمف أيت
واعمراد :أنف يرشمٗمع
ُ
(وٓ يتٕمدى عمامصمؾ) .وم٢مذا طمٙمؿ سمٗمًخ قم٘مد أو صحتفً ،مٙمقٟمف يرى ذًمؽ مل ُجي ْز
ٍ
ٟم٘مْمف.
ًم٘م٤مض همػمه يرى ظمال َومف  -وٓ ًَمف ُ -
عمٗم٧م َقمٚمِؿ سمحٙمٛمف أن يٗمتل سمخالومف ،وإذا طمٙمؿ طم٤ميمؿ سمّمح٦م ٍ
وٓ جيقز ٍ
قم٘مد
ٌ
َ
َ
َ
ِ
آظمر سمٗمً٤مد ُمثٚمف ًمٙمقٟمف يراه ،ص٤مر يمؾ ُمٜمٝمام يم٤معمجٛمع قمٚمٞمف ذم
ًمٙمقٟمف يراه ،وطم َٙمؿ ُ
()4
ٍ
ٟم٘مْمف وٓ ًمف .
جيقز
ٕطمد ُ
ظمّمقص ُم٤م وىمع احلٙمؿ سمف .وٓ ُ
وىم٤مل ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اح٤مًمٙمل( :ورومع) طم ِٙمؿ احل٤ميمؿ ذم ٍ
ٟم٤مزًم٦م ومٞمٝم٤م ٌ
أىمقال
ُ َ
ٍ
اًمٕمٛمؾ واًمٗمتقى ذم ِ
َ
قملم شمٚمؽ اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل
سم٘مقل ُمٜمٝم٤م ،ومػمومع (اخلالف) أي
ًمألئٛم٦م
ُطم ِٙم َؿ ومٞمٝم٤م سمٖمػم ُم٤م طم َٙمؿ سمف ومٞمٝم٤م.
( )1يمت٤مب اًمٚمٌ٤مب ذم ذح اًمٙمت٤مب (.)61/4
( )3وُمراده سمرُمز (ح) احلٚمٌل اعمحٌم قمغم اًمدر اعمخت٤مر.
( )6ذم طم٤مؿمٞمتف (.)661/1
(.)331/4( )4
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()1

ُ
ويٌٓمؾ
(غ) اًم٘مراذم اخلالف يت٘مرر ذم ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد ىمٌؾ طمٙمؿ احل٤ميمؿ،
اخلالف ومٞمٝم٤م ،ويتٕملم ُ
ىمقل واطمد سمٕمد طمٙمؿ احل٤ميمؿ ،وهق ُم٤م طمٙمؿ سمف احل٤ميمؿ :اسمـ
اًمِم٤مط( )2هذا ِ
يقه ُؿ أن اخلالف َيٌ ُٓم ُؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم اعمً٠مخ٦م اًمتل شمٕمٚمؼ هب٤م احلٙمؿ ،وًمٞمس
سم٤مق قمغم ِ
اخلالف ٍ
طم٤مًمف إٓ أنف إن اؾمتٗمتك اعمخ٤مًمػ ذم َقم ِ
لم شمٚمؽ اعمً٠مخ٦م
يمذًمؽ ،سمؾ
ُ
اًمتل طمٙمؿ ومٞمٝم٤م ،ومال يًقغ ًمف اًمٗمتقى ومٞمٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤مٕ ،نف ىمد ٟمٗمذ احلٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٘مقل ىم٤مئؾ،
ُ
اًمٕمٛمؾ سمف ومٞمٝم٤م وإن اؾمتٗمتك ذم ُمثٚمٝم٤م ىمٌؾ احلٙمؿ ومٞمف أومتك سمٛمذهٌف قمغم أصٚمف.
وُم٣م
صمؿ ىم٤مل اًم٘مراذم :طمٙمؿ احل٤ميمؿ ذم ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد يرومع اخلالف ،و ُيرضمع
ِ
عمذه٥م احل٤ميمؿ ،وشمتٖمػم ومتٞم٤مه سمٕمد احلٙمؿ قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قمغم
اعمخ٤مًمػ قمـ ُمذهٌف
َ
طم٤ميمؿ
وىمػ اعمِم٤مع إذا طم َٙم َؿ
ومٛمـ ٓ يرى
َ
ٌ
اًم٘مقل اًمّمحٞمح ُمـ ُمذاه٥م اًمٕمٚمامءَ ،
سمّمح٦م وىمٗمف ،صمؿ ُرومٕم٧م اًمقاىمٕم٦م عمـ يم٤من يٗمتل سمٌٓمالٟمف ٟمٗمذه وأُمْم٤مه ،وٓ حيؾ ًمف
سمٕمد ذًمؽ أن يٗمتل سمٌٓمالٟمف

()3

.

طمٙمؿ احل٤ميمؿ
وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل :وىمد سح إصح٤مب سم٠من
َ
يرومع اخلالف ويّمػم إُمر ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمف
ذم اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م ُ

()4

.

وىم٤مل أمحد ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل :وىمد ىم٤مل إصح٤مب يمام ٟم٘مٚمف
اخلالف ،ويّمػم
يرومع
طمٙمؿ احل٤ميمؿ ذم اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م
اًمزريمٌم وهمػمه :إن
َ
ُ
َ
( )1اعمراد سمف  -واهلل أقمٚمؿ  -حمٛمد سمـ أمحد سمـ هم٤مزي اًمٙمٜم٤مد ُمـ قمٚمامء اح٤مًمٙمٞم٦مً ،مف
يمت٤مب سمٕمٜمقان ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم طمؾ ُم٘مٗمؾ ظمٚمٞمؾ  ،شمقذم قم٤مم (513ـه ).
( (3اعمراد سمف  -واهلل أقمٚمؿ  -ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِم٤مط اًمًٌتل ُمـ قمٚمامء اح٤مًمٙمٞم٦م ،شمقذم
قم٤مم (136ـه ).
(ُ )6مٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ (.)663/6
( )4تٗم٦م اعمحت٤مج (.)345/5
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اخلالف إن
يرومع
َ
وىم٤مل ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت احلٜمٌكم :وىمرقمتف أي اًم٘م٤ميض طمٙمؿ ُ
يم٤من َصمؿ ظمالف

()2

؛ سمؾ سملم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن وزم إُمر يمٖمػمه ذم اعمً٤مئؾ

اًمنمقمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ،وًمٞمس ًمف أن ُي َٚمزم أطمدً ا سم٘مقًمف سم٤مإلمج٤مع يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف

()3

وىم٤مل :ومٚمق يم٤من اًمذي طمٙمؿ سمف اسمـ خمٚمقف هق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أو إؿمٕمري مل يٙمـ
()4
ًمف أن ُي ِ
ٕم٤مىم٥م ُمـ مل يقاوم٘مف قمٚمٞمف سم٤مٓشمٗم٤مق .
ٚمز َم مجٞمع اًمٜم٤مس سمف ،و ُي َ
وىم٤مل :إن اعمٗمتل ًمق أومتك ذم اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م ُ -مً٤مئؾ إطمٙم٤مم  -سمام هق
أطمدُ ىمقزم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ،واؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وذيمر أن هذا
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون اًم٘مقل أظمر ذم أي سم٤مب يم٤من
اًم٘مقل هق اًمذي يدور قمٚمٞمف
ُ
َ
ذًمؽ ذم ُمً٤مئؾ اًمٌٞمقع واًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق واحل٩م واًمزي٤مرة وهمػم ذًمؽ = مل يٙمـ
ِ
ٍ
سمٚمزوُمف
ٕطمد أن ُيٚمزُمف سم٤مًم٘مقل أظمر سمال طمج ٍ٦م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ،وٓ أن حيٙمؿ
ِ
وٓ ِ
سمحًٌف،
وطمٙمؿ
ُمٜمٕمف ُمـ اًم٘مقل أظمر سم٤مإلمج٤مع ،ومٙمٞمػ إذا ُمٜم ّٕم ُف ُمٜم ًٕم٤م قم٤م ًُم٤م،
َ
()5
وم٢من هذا ُمـ أب َٓم ِؾ إطمٙم٤مم سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم .
وؾمئؾ

أُمرا ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم وُمذه ٌُف ٓ جيقز ذيم٦م إبدان،
قمٛمـ وزم ً

ُمٜمع اًمٜم٤مس؟
ومٝمؾ جيقز ًمف ُ

( )1ومت٤مواه (.)44/6
( )3ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات (.)636/6
( )6شم٘مدم (ص.)361 :
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)356//6
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)631/31
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ُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ ُمثؾ ذًمؽ ،وٓ ُمـ ٟمٔم٤مئره م٤م يًق ُغ ومٞمف
وم٠مضم٤مبً :مٞمس ًمف ُ
آضمتٝم٤مد ،وًمٞمس ُمٕمف سم٤معمٜمع ٟمص ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع ،وٓ ُم٤م هق ذم
وأيمثر اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز ُمثؾ ذًمؽ وهق م٤م يٕمٛمؾ سمف قم٤مُم٦م
ُمٕمٜمك ذًمؽٓ ،ؾمٞمام
ُ
ٙمؿ همػمه ذم
اعمًٚمٛملم ذم قم٤مُم٦م إُمّم٤مر ،وهذا يمام أن احل٤ميمؿ ًمٞمس ًمف أن يٜم َ
٘مض ُطم َ
ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ وٓ ًمٚمٕم٤ممل واعمٗمتل أن ُيٚمزم اًمٜم٤مس سم٤مشمٌ٤مقمف ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ.
وهلذا ح٤م اؾمتِم٤مر اًمرؿمٞمد ُم٤مًمٙمً٤م أن َ
حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم ُمقـمئف ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ
ُمٜم َٕم ُف ُمـ ذًمؽ ،وىم٤مل :إن أصح٤مب رؾمقل اهلل

شمٗمرىمقا ذم إُمّم٤مر وىمد أظمذ يمؾ

ٖمٝمؿ .وصٜمػ ٌ
يمت٤مسم٤م ذم آظمتالف ،وم٘م٤مل أمحد ٓ :شمًٛمف
ىمق ٍم ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م سم َٚم ُ
رضمؾ ً
إمج٤مقمٝمؿ
سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل:
يمت٤مب آظمتالف ،وًمٙمـ ؾمٛمف يمت٤مب اًمًٕم٦م ،وهلذا يم٤من ُ
ُ
واظمتالومٝمؿ رمح٦م واؾمٕم٦م ،ويم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ي٘مقلُ :م٤م ينين
طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م،
ُ
أصح٤مب رؾمقل اهلل مل خيتٚمٗمقا ٕهنؿ إذا اضمتٛمٕمقا قمغم ٍ
ومخ٤مًمٗمٝمؿ ٌ
رضمؾ
ىمقل
أن
ُ
َ
يم٤من ًّ
ٌ
و٤مٓ ،وإذا اظمتٚمٗمقا وم٠مظمذ ٌ
ورضمؾ سم٘مقل هذا يم٤من ذم إُمر
رضمؾ سم٘مقل هذا
همػم ُم٤مًمؽ ُمـ إئٛم٦مً :مٞمس ًمٚمٗم٘مٞمف أن َ
اًمٜم٤مس قمغم ُمذهٌف.
حيٛمؾ َ
ؾمٕم ٌ٦م ،ويمذًمؽ ىم٤مل ُ
وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء اعمّمٜمٗمقن ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ
أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وهمػمه :إن ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م ٓ ُشمٜمَٙمر سم٤مًمٞمد وًمٞمس
ٍ
ٕطمد أن ُيٚمز َم اًمٜم٤مس سم٤مشمٌ٤مقمف ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م سم٤محلج٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ومٛمـ شمٌلم
ًمف صح٦م أطمد اًم٘مقًملم َشمٌِ َٕم ُف ،وُمـ ىمٚمد َ
وٟمٔم٤مئر
إٟمٙم٤مر قمٚمٞمف،
أهؾ اًم٘مقل أظمر ومال
ُ
َ
هذه اعمً٤مئؾ يمثػمة

()1

.

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)15/63
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الاشخذساك الثامً:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر ذم اًمٕمٜمقان اًمً٤مسمؼ َ
واحل٤ميمؿ ومٞمام شمٜم٤مزع ومٞمف
ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
ُ
قمٚمامء اعمًٚمٛملم أو أمجٕمقا قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ذًمؽ يم٘مقل آطم٤مد اًمٕمٚمامء إن يم٤من قم٤م ًح٤م،
ِ
ْ
واعمٜمّم٥م واًمقٓي٦م ٓ جيٕمؾ َُمـ ًمٞمس
سمٛمٜمزًم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعم٘مٚمديـ،
وإن يم٤من ُم٘مٚمدً ا يم٤من
ُ
قم٤م ًح٤م جمتٝمدً ا قم٤م ًح٤م .
هذا اًمٙمالم ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمؼ ،وذًمؽ أن اظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ ًم٘مقل ذم ُمً٠مخ٦م
خمت َٚم ٍ
ػ ومٞمٝم٤م ٓ جيٕم ُٚمٝم٤م راضمح ً٦م عمجرد اظمتٞم٤مره ،سمؾ هق يمٖمػمه ُمـ اعمجتٝمديـ أو
ىمقٓ ذم ُمً٠مخ٦م خمت َٚم ٍ
اعم٘مٚمديـ ُمـ هذه اجلٝم٦م ،وُمـ رضمح ً
ػ ومٞمٝم٤م عمجرد اظمتٞم٤مر
راضمع إمم قمدم ـم٤مقمتف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ ٕن ـم٤مقمتف ومٞمام ٓ
احل٤ميمؿ ومٝمق خمٓمئ ،وهق
ٌ
()1
ٍ
ُمٕمّمٞم٦م  -يمام شم٘مدم . -
راضمح٤م أو ُمـ اًمٕمٌ٤مدات هق ـم٤مقم ٌ٦م ذم
يٕمت٘مده اح٠مُمقر
ً
ظم٤مص٤م سم٤محل٤ميمؿ ،يمام يدل قمٚمٞمف يمال ُم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمؾ قم٤مم ذم يمؾ ٍ
آُمر،
وهذا ًمٞمس ًّ
ومتٕمقد هذه اًمٜم٘مقٓت يمٚمٝم٤م إمم أنف ٓ ـم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
ٜمقن اًمديمتقر هلذه اًمٜم٘مقٓت سمام ِ
يقر ُ
و َقم َ
ث إّي٤م ًُم٤م وشم٘مقي ً٦م عمـ قمٜمده ظمٚمؾ ذم
سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ،وهذا ُم٤م ٓ يّمح ذ ًقم٤م.
الاشخذساك الخاشع:
ذيمر اًمديمتقر أن اًمٓم٤مقم٦م إٟمام شمٙمقن سم٤معمٕمروف ،وأنف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم
ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ ،وهذا طمؼ ،وأؤيمد أن اعمراد سم٤معمٕمروف ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م ،وم ُٞمٓم٤مع
ٍ
سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ُيٓم٤مع ذم اعمٕمّمٞم٦م ًمٙمـ ُيٓم٤مع ومٞمام
أُمر
ذم يمؾ ُم٤م َ
ًمٞمس ُمٕمّمٞم٦م ،وأن ُمـ َ
( )1شم٘مدم (ص.)361 :
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ٙمٛم ُف ٓ شمً٘مط ٕنف أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م.
قمدا ذًمؽ ،وأن وٓيتف ُ
وطم َ
صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ طمجر وم٘م٤مل :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :وُمـ سمدي ِع اجلقاب
ُ
أُمر ُيمؿ أن
ىمقل سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ًمٌٕمض إُمراء ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ح٤م ىم٤مل ًمفَ :
أخٞمس اهلل َ
أخٞمس ىمد ُٟم ِز َقم ْ٧م قمٜمٙمؿ  -يٕمٜمل
شمٓمٞمٕمقٟم٤م ذم ىمقًمف﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾ وم٘م٤مل ًمفَ :
اًمٓم٤مقم٦م  -إذا ظم٤مًمٗمتُؿ احلؼ سم٘مقًمف﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ﴾ .
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام ًمٞمس
ٟمزع اًمٓم٤مقم٦م ومٞمام هق ُمٕمّمٞم٦م ،ويٌ٘مك
ُ
واعمراد هبذا ُ
()1

ُمٕمّمٞم ً٦م ،يمام هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م  -وىمد شم٘مدم . -
الاشخذساك العاشش:
ىم٤مل اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ :ويمت٥م قمٛمر اًمٗم٤مروق إمم أهؾ اًمٙمقوم٦مُ :مـ
فم َٚمٛم ُف أُمػم ُه ومال إُمر َة ًمف قمٚمٞمف دوين ،ومٙم٤من اًمرضمؾ ي٠ميت اعمٖمػم َة سمـ ؿمٕمٌ٦م ومٞم٘مقل :إُم٤م
َ
ٟمٗمًؽ وإٓ ومال إُمر َة ًمؽ قمكم .
أن ُشمٜمّمٗمٜمل ُمـ
()2

شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذا وأنف ٓدًٓم٦م ومٞمف سمح٤مل .
الاشخذساك الحادي عشش:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يمال ًُم٤م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ِ
ومٝم َٛم ُف قمغم همػم ُمراده وم٘م٤مل:
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٢من ىمٞمؾ :ومام هل ـم٤مقمتٝمؿ اعمختّم٦م هبؿ ،إذ ًمق يم٤مٟمقا إٟمام
ُيٓم٤مقمقن ومٞمام ُخيؼمون سمف قمـ اهلل ورؾمقًمف يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم ُ٦م هلل ورؾمقًمف ٓ هلؿ؟ ىمٞمؾ:
( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3شم٘مدم (ص.)365 :
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ىمر َهن٤م سمٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل،
وهذا هق احلؼ ،وـم٤مقم ُتٝمؿ إٟمام هل ٌ
شمٌع ٓ اؾمت٘مالل ،وهلذا َ
ومل ُيٕمد اًمٕم٤مُمؾ ،وأومر َد ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ،وأقم٤م َد اًمٕم٤مُمؾً ،مئال يتقهؿ أنف إٟمام ُيٓم٤مع
ً
اؾمت٘مالٓ .
شمٌ ًٕم٤م ،يمام ُيٓم٤مع أوًمق إُمر شمٌ ًٕم٤م ،وًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ ـم٤مقمتف واضمٌ٦م
إن إيراد اًمديمتقر ًمف ذم ُمٕمرض اًمٙمالم قمغم اإلُم٤مم  -وزم إُمر اًمٕم٤مم ،وفمٜم ُف
أن اسمـ اًم٘مٞمؿ يريد هذا = ظمٓم٠م وم٤مطمش ،وذًمؽ أن يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ذم اًمت٘مٚمٞمد
ًمٚمٕمٚمامء ،وقمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ أن اًمٕمٚمامء داظمٚمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ،ومٝمق
ي٘مقل ٓ :جيقز شم٘مٚمٞمد اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م ذع اهلل وُمراد اهلل ذم ُم٘م٤مسمؾ ِ
شمرك اًمٜمص
ْمح سمٜم٘مؾ يمالُمف
واًمدًمٞمؾ،
ومٙمالُمف قمغم شم٘مٚمٞمدهؿ ذم ُمٕمروم٦م طمٙم ٍؿ ذقمل ،وهذا يت ُ
ُ
اًمً٤مسمؼ.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :أن هذه أي٦م ُمـ أيمؼم احلج٩م قمٚمٞمٝمؿ ،وأقمٔمٛمٝم٤م
ً
ُ
اُمتث٤مل أُمره
إسمٓم٤مٓ ًمٚمت٘مٚمٞمد ،وذًمؽ ُمـ وضمقه؛ أطمده٤م :إُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل اًمتل هل
واضمتٜم٤مب هنٞمف.
ُ
اًمث٤مين :ـم٤مقم٦م رؾمقًمف ،وٓ يٙمقن اًمٕمٌد ُمٓمٞم ًٕم٤م هلل ورؾمقًمف طمتك يٙمقن قم٤م ًح٤م
وُمـ أىمر قمغم ٟمٗمًف سم٠منف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مواُمر اهلل
سم٠مُمر اهلل ورؾمقًمفَ ،
ت٘مٞمؼ ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف أخٌت٦م.
ورؾمقًمف وإٟمام هق ُم٘مٚمد ومٞمٝم٤م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ مل يٛمٙمٜمف
ُ
اًمث٤مًم٨م :أن أوزم إُمر ىمد هنقا قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ يمام صح ذًمؽ قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ
وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
ومٓم٤مقمتٝمؿ ذم ذًمؽ إن يم٤مٟم٧م
ٟمّم٤م قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ،وطمٞمٜمئذ
ُ
وذيمرٟم٤مه ًّ
واضمٌ ً٦م سمٓمؾ اًمت٘مٚمٞمد ،وإن مل شمٙمـ واضمٌ٦م سمٓمؾ آؾمتدٓل.
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اًمراسمع :أنف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

سيح ذم إسمٓم٤مل اًمت٘مٚمٞمد ،واعمٜمع ُمـ رد
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ ،وهذا
ٌ
اعمتٜم٤مزع ومٞمف إمم ٍ
رأي أو ُمذه٥م أو شم٘مٚمٞمد.
وم٢من ىمٞمؾ :ومام هل ـم٤مقمتٝمؿ اعمختّم٦م هبؿ؛ إذ ًمق يم٤مٟمقا إٟمام يٓم٤مقمقن ومٞمام خيؼمون
سمف قمـ اهلل ورؾمقًمف يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف ٓ هلؿ؟.
ىمرهن٤م سمٓم٤مقم٦م
ىمٞمؾ :وهذا هق احلؼ ،وـم٤مقمتٝمؿ إٟمام هل ٌ
شمٌع ٓ اؾمت٘مالل ،وهلذا َ
اًمرؾمقل ومل ُي ِٕمد اًمٕم٤مُمؾ ،وأومر َد ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل وأقم٤مد اًمٕم٤مُمؾ ًمئال ُيتقهؿ أنف إٟمام
ً
اؾمت٘مالٓ،
ُيٓم٤مع شمٌ ًٕم٤م يمام ُيٓم٤مع أوًمق إُمر شمٌ ًٕم٤م ،وًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ ـم٤مقمتف واضمٌ ٌ٦م
ؾمقاء يم٤من ُم٤م أُمر سمف ،وهنك قمٜمف ذم اًم٘مرآن أو مل يٙمـ

()1

.

صمؿ ًمق ُىمدر ً
ضمدٓ أنف أراد شم٘مٚمٞمد احل٤ميمؿ ومٞم٘م٤مل :إن يمالُمف ذم شم٘مٚمٞمدهؿ ذم ُمٕمروم٦م
ُُمراد اهلل وأطمٙم٤مُمف ،وشم٘مدم أنف ٓ يّمح أن يؽمك اًمٜمص واًمدًمٞمؾ ًم٘مقل احل٤ميمؿ ،سمؾ
()2

هق ُمثؾ همػمه ذم هذا إُمر .
الاشخذساك الثاوي عشش:
ىم٤مل اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ :وسملم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمقـمـ آظمر أن َ
أهؾ
اًمًٜم٦م ٓ ِ
يقضم َ
ٌقن ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ذم يمؾ ُم٤م ي٠مُمر سمف ،سمؾ ٓ يقضمٌقن ـم٤مقمتف إٓ ومٞمام شمًق ُغ
جيقزون ـم٤مقمتف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وإن يم٤من إُم٤م ًُم٤م ً
قم٤مدٓ.
ـم٤مقمتف ذم اًمنمقمٞم٦م ،ومال ّ
وهمػم اًمٕمدل
أجْم٤م :واإلُم٤م ُم اًمٕمدل دم٥م ـم٤مقمتف ومٞمام مل ُيٕمٚمؿ أنف ُمٕمّمٞم٦م،
وىم٤مل ً
ُ
دم٥م ـم٤مقمتف ومٞمام ُقمٚمؿ أنف ـم٤مقم٦م يم٤مجلٝم٤مد .
( )1إقمالم اعمقىمٕملم (.)155/3
( )3شم٘مدم (ص.)361 :
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ٌ
والل ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ًمٔمٜمٝمؿ أنف ي١ميد
هذا اًمٜم٘مؾ يٙمثر شمٜم٤مىم ُٚمف عمـ قمٜمدهؿ
()1

ُمذهٌٝمؿ اًمٌدقمل ،وىمد ؾمٌؼ  -سمٗمْمؾ اهلل  -رد اؾمتٖمالهلؿ هلذا اًمٜم٘مؾ ُمـ أوضمف .
الاشخذساك الثالث عشش:
ذيمر اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ىم٤مقمدة ِ
ومٝم َٛمٝم٤م ظمٓم٠م ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
أجْم٤م ُم٤م طمرره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
جيدر شم٘مرير ُه ً
ي٘مقل اًمديمتقر :وم٤م ُ
ُمـ قمدم اًمٕمدول قمـ ٟمص ذقمل ُمٕملم إمم ٟمص قم٤مم ذم ـم٤مقم٦م وٓة إُمقر ،وم٢من
ىمت٤مل ٍ
ٕنف ُ
ومتٜم٦م
اقمتزًمقا اًم٘مت٤مل اًمقاىمع سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م
أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
دم٥م ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ومٞمف.
ومال ُ
وُمـ رأى أن هذا اًم٘مت٤مل ُمٗمًدشم ُف أيمثر ُمـ ُمّمٚمحتف
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَ :

ِ
دم٥م ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ومٞمف ،إذ ـم٤مقمتف إٟمام دم٥م ذم ُم٤م مل يٕمٚمؿ
َقمٚم َؿ أنف ىمت٤مل ومتٜم٦م ،ومال ُ
ظمػم
اح٠مُمقر أنف ُمٕمّمٞم٦م
ّ
سم٤مًمٜمصَ ،
ومٛمـ قمٚمؿ أنف هذا هق ىمت٤مل اًمٗمتٜم٦م  -اًمذي شمر ُيمف ٌ
ٍ
ُمـ ومٕمٚمف  -مل جي٥م قمٚمٞمف أن َ
ظم٤مًمص إمم ٟمص قم٤مم ُمٓمٚمؼ ذم ـم٤مقم٦م
يٕمدل قمـ ٟمص ُمٕملم
أوزم إُمر ،وٓ ؾمٞمام وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًمتٜم٤مزع سم٤مًمرد إمم اهلل واًمرؾمقل .
إن يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمؼ ،وُمراده ٓ ُيّم٤مر إمم ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل
ً
اؾمتدٓٓ سم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م أُمرة سمٓم٤مقمتف ،وم٢مهن٤م ُم٘مٞمدة ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢من
ىمت٤مل اًمٗمتٜم٦م اًمذي شمٖمٚم٥م ُمٗمًدشمف ُمّمٚمحتف حمرم وُمٕمّمٞم٦م ،ومال ُيٓم٤مع احل٤ميمؿ ومٞمف،
ٕنف حمرم وُمٕمّمٞم٦م.

( )1شم٘مدم (ص.)53 :
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الاشخذساك الشابع عشش:
ذيمر اًمديمتقر يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أنف مل يؽمك اًمٗمتٞم٤م ٕضمؾ ُمٜمع
اًمًٚمٓم٤من ،وم٘م٤مل اًمديمتقر :وىمد ؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ أئٛم ٌ٦م يمٌ٤مر؛ يم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ
أنس قمٜمدُم٤م ُمٜمٕمف اًمًٚمٓم٤من ُمـ اًمٗمتٞم٤م سم٠من يٛملمَ اعم ْٙم َر ِه ٓ شمٜمٕم٘مد ومٚمؿ يٛمتٜمع سمدقمقى
ـم٤مقم٦م وٓة إُمقر.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ومٝمذا ُم٤م ُ
ًمؽ سمـ أنس شمقصؾ أقمداؤه إمم رضه سم٠من ىم٤مًمقا ًمٚمًٚمٓم٤من:
ُمٙمرهلم
إٟمف ُحيؾ قمٚمٞمؽ أجْامن اًمٌٞمٕم٦م سمٗمتقاه أن يٛملم اعم ْٙم َره ٓ شمٜمٕم٘مد ،وهؿ حيٚمٗمقن َ
همػم ـم٤مئٕملم ،ومٛمٜمٕمف اًمًٚمٓم٤من ،ومٚمؿ يٛمتٜمع ح٤م أظمذه اهلل ُمـ اعمٞمث٤مق قمغم َُمـ آشم٤مه اهلل
َ
قمٚمام أن يٌٞمٜمف ًمٚمٛمًؽمؿمديـ .
ً
إن ومٕمؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ طمؼ ٕنف يرى أن اُمتٜم٤مقمف ُمـ اًمٗمتٞم٤م حمرم ،وٓ جيقز اًمًٛمع
واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام طمرم اهلل ،ومٝمذا حمٛمقل قمغم شمٕمٚمٞمؿ وومتٞم٤م ٓ ي٘مقم هب٤م همػمه ،ومتٕمٞمٜم٧م
قمٚمٞمف أو ىم٤مم هب٤م همػمه ًمٙمـ ٓ يٙمٗمل.
وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمٜم٘مقل ،وُمـ مل يٙمـ طم٤مًمف يمذًمؽ ومل يٛمتٜمع وم٢مٟمف خمٓمئٕ ،نف إذا
واًمقاضم٥م
يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ ُمًتح ًٌّ٤م وم٢من اًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ح٤م ُمٜمع ُمٕمٞمٜمً٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ واضمٌ٦م،
ُ
وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم همػم
ُم٘مد ٌم قمغم اعمًتح٥م ،واحلج٦م ذم اًمدًمٞمؾ ،وهق
ُ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
صمؿ يٜمٌٖمل أن ُيٕم َٚمؿ أن ُمـ مل يٛمتٜمع ُمـ اًمًٚمػ قمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًمٗمتقى
واًمدقمقة إمم اًمًٜم٦م يم٤مٟمقا يرون هذا واضم ًٌ٤م ذم قمٚمؿ ذقمل يٜمٗمع اًمٜم٤مس ،ومال يّمح
ًمٚمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ وأصح٤مسمف أن يًتٜمدوا قمغم هذه اًمٙمٚمامت ُمـ اًمًٚمػ ذم
أٓ يًتجٞمٌقا عمٜمع وزم إُمر هلؿ ُمـ اًمدروس؛ ٕنف  -شمٜمز ًٓ  -هٜم٤مك ومرق يمٌػم سملم
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دروؾمٝمؿ ودروس اًمًٚمػ ،وم٢من دروس ه١مٓء ذم اًمدقمقة إمم آقمت٘م٤مدات اًمٌدقمٞم٦م
شمٚمٛمٞمح٤م،
حي٤م أو
ً
ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمتحزب واًمدقمقة إمم اًمثقرة قمغم احلٙم٤مم شمٍم ً
طمتك وًمق يم٤مٟم٧م دروؾمٝمؿ ذم اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ،وم٢مهنؿ يدظمٚمقن هذه آقمت٘م٤مدات
اًمٌ٤مـمٚم٦م ذم هذه اًمدروسُ ،
جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يتقىمٗمقا قمٜمف ،وًمق مل
ومٗمٕمؾ ه١مٓء حمرم ُ
وإصمام ٓضمتام ِع ُمٕمّم َٞمتلم ذم طم٘مٝمؿ.
يٜمٝم ُٝمؿ اًمًٚمٓم٤من وإذا ُ
َ
هن٤مهؿ زادت احلرُم٦م ُطمرُم ً٦م ً
وم٤م يٜمٌٖمل أن يتٜمٌف ًمف أن اًمديمتقر آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ جلٝمٚمف أو ِ
سمٖمٞمف يٙمرر يمال َم
ُ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قمدم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمّمٞم٦م سمٕمدة ـمرق.
جلٝم َٚم٦م احلٙم٤مم إٓ ومٞمام ُيٕمٚمؿ أنف ؾم٤مئغ ذ ًقم٤م.
ُمٜمٝم٤م ٓ :ـم٤مقم٦م َ
وُمٜمٝم٤م ٓ :ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م إٓ ًمٚمرؾمؾ

.

وُمٜمٝم٤م ٓ :ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ.
وُمٜمٝم٤م :قمدم اًمٕمدول قمـ ٟمص ذقمل ُمٕملم إمم ٟمص قم٤مم ذم وٓة إُمقر.
ويمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم ُم٤م هق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهق قمدم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ذم
وأوهؿ.
ُمٕمّمٞم٦م اهللً ،مٙمـ هق َل هبذه اًمٕمٜم٤مويـ
َ
واعمالطمظ أنف يتٝمرب ُمـ اًمٜمّمقص وإدًم٦م اًمقاوح٦م إمم إدًم٦م اعمِمتٌٝم٤مت
واًمٜم٘مقل اعمجٛمالت ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ويتتٌع زٓهتؿ.
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استدراكات على كتاب
احلرية والطوفان حلاكه العبيشان
إن يمت٤مب (احلري٦م واًمٓمقوم٤من) ُمـ اًمٙمت٥م اعمخ٤مًمٗم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم أصؾ اًمًٛمع
()1

واًمٓم٤مقم٦م  ،وم٤مؿمؽمك  -ذم اجلٛمٚم٦م ُ -مع اًمٙمت٥م اًمنوري٦م ذم هذه اعمخ٤مًمٗم٦مً ،مٙمـ
ُمٜمٝمج٤م ىمريٌ٤م ًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ،وذًمؽ ح٤م يكم:
ُمٜمٝمجف
أُمقرا دمٕمؾ
ً
َ
زاد قمٚمٞمٝمؿ ً
ً
أوٓ :همٚمقه ذم احلري٦م ،ومجٕمؾ ًمٚمٙمٗم٤مر واعمٌتدقم٦م طم٘مٝمؿ ذم اًمدقمقة إمم سم٤مـمٚمٝمؿ،
وًمٞمس ًمٚمحٙم٤مم طم٘مٝمؿ ذم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ.
صم٤مٟمٞمً٤م :ضمٕمؾ اظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ ًمألُم٦م؛ ٓ إمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد.
ٟم٤مزع ذم ذط اًم٘مرؿمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م.
صم٤مًم ًث٤مَ :
راسم ًٕم٤م :طمرف اًمٙمٚمؿ سم٠من َ
ضمٕمؾ اًمِم ـ ـ ـقرى اعمرادة ذم اًمِم ـ ـريٕم٦م هل اعمج٤مًمـ ـ ـ َس
اًمؼمح٤مٟمٞم٦م وأُمث٤مهل٤م.
ومٝمؿ همالة ذم
ظم٤مُمً٤م :همال ذم إرادة إُم٦م واًمِمٕم٥م؛ سمخالف اًمنوريلم ُ
ً
تٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م ...إمم همػم ذًمؽ.
شمدقمٞمام ًمف ،وهق
وذم يمت٤مب (احلري٦م واًمٓمقوم٤من) ويمت٤مسمف أظمر اًمذي أخٗمف
ً
ُمزاًمؼ وُمقسم٘م٤مت،
يمت٤مب (اًمٗمرىم٤من سملم طم٘م٤مئؼ اإليامن وأب٤مـمٞمؾ اًمنمك واًمٓمٖمٞم٤من)
ُ
اؾمتدريم٧م قمٚمٞمف واطمدً ا وصمامٟملم اؾمتدرايمً٤م ُمع إقمرايض قمـ ٍ
مجٚم٦م يمثػمة ُمـ اعمزاًمؼ
وىمد
ُ
ذيمرهت٤م يمٚمٝم٤م ًمٙم٤مٟم٧م اؾمتدرايم٤ميت ُم٤م ي٘م٤مرب اًمْمٕمػ ،واًمذي
واعمٖم٤مًمٓم٤مت اًمتل ًمق
ُ
( )1وًمٚمِمٞمخ اًمٙمقيتل اًمٗم٤موؾ اًمديمتقر محد اًمٕمثامن رد قمغم هذا اًمٙمت٤مب سمٕمٜمقان اًمٖمقهم٤مئٞم٦م
هل اًمٓمقوم٤من وىمدم ًمف اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان.
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طم٤ميمام اًمٕمٌٞمً٤من مل يًتٓمع أن َ
يٜم٘مؾ
خمتٍما ذم هذه آؾمتٝمالًم٦م :أن اًمديمتقر
أذيمر ُه
ً
ً

قمـ قم٤مملٍ واطمد ُمـ قمٚمامء إُم٦م ؾمٚم ًٗم٤م ًمف ومٞمام يدقمٞمف ُمـ احلري٦م ،وهذا ًمٞمس همري ًٌ٤م
ٕهن٤م أؿمٌف سم٤مًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سم٤مإلؾمالُمٞم٦م.
وسمٕمد هذا إًمٞمؽ آؾمتدرايم٤مت قمغم يمت٤مب (احلري٦م واًمٓمقوم٤من):
الاشخذساك ألاول:
ىمرر أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمرا ٌد ًمذاشمفُ ،مع ىمقًمف إٟمف ُمراد ًمٖمػمه ،ومجٕمٚمٝم٤م

هم٤مي ً٦م سم٤مقمتٌ٤مر ،ووؾمٞمٚم ً٦م سم٤مقمتٌ٤مر وم٘م٤مل :وىمد أيمد اًم٘مرآن رضورة اًمدوًم٦م ذم آي٤مت
ٍ
يمٖم٤مي٦م وهدف ،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
يمثػمة
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ﴾ [اًمٜمقر.]66 :
ٍ
يمقؾمٞمٚم٦م ًمٖم٤مي٦م أظمرى ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮄ ﮅ
ويمذًمؽ أيمد رضورة اًمدوًم٦م
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
()1

[احل٩م]41 :ش .
ُ
اًم٘مقل سم٠من إىم٤مُم٦م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م هم٤مي ٌ٦م وُم٘مّمدٌ ًمذاشمف همٚمق ٓ يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ،
خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وأىمقال قمٚمامء إُم٦م ،وىمد اؾمتدل سمققمد اهلل سم٤مٓؾمتخالف،
سمؾ هق
ٌ
وهذا ٓ دًٓم٦م ومٞمف أخٌت٦م قمغم أن آؾمتخالف هم٤مي٦م ،ومٛمـ أجـ اؾمتٜمٌط أن اًمققمد ٍ
سم٠مُمر
يٕمد ُمرا ًدا وُم٘مّمق ًدا ًمذاشمف؟!

(( )1ص.)16 :
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وىمد دًم٧م إدًم٦م قمغم أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م ُمرا ٌد ًمٖمػمه ،وُمـ ذًمؽ أنف ىم٤مل﴿ :ﮄ

ضمٚمس ذم ُمٙم٦م

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ،وُمـ إدًم٦م أن رؾمقل اهلل
ٜم٤مد إمم إىم٤مُم٦م ٍ
صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ،ومل ي ِ
دوًم٦م سمؾ ٟم٤مدى إمم قمٌ٤مدة اهلل وطمده.
ُ
وىمد دل قمغم هذا أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ ومٙمؾ ُم٤م شم٘مدم ِذيمر ُه ذم اًمت٠مصٞمالت ُمـ
أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أن اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ُمراد ٌة ًمٖمػمه٤م يدل قمغم أن اًمدوًم٦م ُمرادة
ًمٖمػمه٤مٕ ،ن اًمدوًم٦م ًمق يم٤مٟم٧م ُمراد ًة ًمذاهت٤م ًمٙم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م يمذًمؽ؛ وم٢مهن٤م ريم ٌـ ُمـ
أريم٤من اًمدوًم٦م.
الاشخذساك الثاوي:

اؾمتدل ٍ
سم٠مدًم٦م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م أخٌت٦م ذم سمٞم٤من أن اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمرادة ًمذاهت٤م ،ىم٤مل:
وىمد قمٛمؾ اًمٜمٌل

قمغم ت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م وهق ذم ُمٙم٦م ،ومٙم٤من خيرج إمم اًم٘مٌ٤مئؾ

ُ
أجْم٤م وؾمٞمٚم٦م ٕهداف
ذم اعمقاؾمؿ
يٌح٨م قمٛمـ يٜمٍم ُه ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف اًمذي هق ً
قمرض اًمٜمٌل
أؾمٛمك ،شمتٛمثؾ ذم إىم٤مُم٦م اًمديـ واًمٕمدل اًمذي ضم٤مء سمف اًم٘مرآن ،وم٘مد َ
دقمقشمف قمغم سمٜمل ؿمٞمٌ٤من ،وم٘م٤مل ؾمٞمدهؿ اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م :إٟمام ٟمزًمٜم٤م ذم اًمٕمراق قمغم
أظمذه يمنى قمٚمٞمٜم٤م؛ أٓ ُٟم ِ
ٍ
حد َ
ث طمدَ ًصم٤م ،وٓ ٟم١موي ُحمد ًصم٤م؛ وإٟمك أرى هذا
قمٝمد َ ُ
أطمٌٌ٧م أن ٟم١مي َ
وٟمٜمٍم َك م٤م يكم
دك
شمٙمرهف اعمٚمقك ،وم٢من
إُمر اًمذي شمدقمق إًمٞمف م٤م
َ
ُ
َ
ُمٞم٤مه اًمٕمرب ومٕمٚمٜم٤م .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ُ :م٤م أؾم٠متُؿ سم٤مًمرد إذ أومّمح ُتؿ سم٤مًمّمدق،
يٜمٍمه إٓ َُمـ أطم٤م َـم ُف ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌف
وإن دي َـ اهلل ًمـ ُ َ
واوح٤م أن اًمٜمٌل
وم٘مد يم٤من
ً

()1

.

َ
أدرك سمٜمق
إٟمام يم٤من يدقمق ًمديـ ودوًم٦م ،وهلذا

ؿمٞمٌ٤من أن اعمٚمقك ًمـ شمرى سمٛمثؾ هذا إُمر اًمذي ضم٤مءهؿ سمف اًمٜمٌل  ،وي١ميمد
( )1دٓئؾ اًمٜمٌقة ٕيب ٟمٕمٞمؿ (ص.)363 :
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سم٤ميع إنّم٤مر اًمٌٞمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمٙم٦م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن

واًمٞمن ،واعمٜمِمط واعمٙمره؛ وهل سمٞمٕم٦م احلرب.
ومٗمل طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمف :ىمٚمٜم٤م :ي٤م رؾمقل اهلل َ
قمال َم ٟمٌ٤ميٕمؽ؟ ىم٤مل :شمٌ٤ميٕمقٟمٜمل
ِ
ْ ِ
واًمٙمًؾ ،واًمٜمٗم٘م٦م ذم اًم ُٕم ِ
واًمٞمن ،وقمغم إُمر
ن
اًمٜمِم٤مط
قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم
َ
ٜمٍموين
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وأن ي٘مقهل٤م ٓ يٌ٤مزم ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ،وقمغم أن شم ُ
وأزواضم ُٙمؿ وأبٜم٤مءيمؿ .
أنٗمً ُٙمؿ
َ
ومتٜمَٕمقين  -إذا ىمدُم٧م قمٚمٞمٙمؿ  -م٤م متٜمٕمقن ُمٜم ُف َ
إظمراضم ُف اًمٞمقم
وىمد أدرك هذا إنّم٤مر وم٘م٤مل ؾمٞمدهؿ أؾمٕمد سمـ زرارة :إن
َ
ُمٜم٤مزقم ُ٦م اًمٕمرب يم٤موم٦مُ ،
ٙمؿ اًمًٞمقف
وىمتؾ ظمٞم٤مريمؿ ،وأن شمٕمْم ُ
وم٘مد يم٤من ظمٓم٤مب اًمٜمٌل
وىمد ه٤مضمر اًمٜمٌل

()1

.

واوح٤م ،وأنف ّيدف إمم إىم٤مُم٦م دوًم٦م،
اًمًٞم٤مد هلؿ
ً

سمٕمد هذه اًمٌٞمٕم٦م إلىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م واًمديـ ُم ًٕم٤م ،إذ ٓ ُيتّمقر إىم٤مُم٦م

اًمديـ هلل دون دوًم٦م شم٘مقم هبذه اعمٝمٛم٦م ،وىمد اؾمتٓم٤مع اًمٜمٌل

سمٕمد اهلجرة أن حي٘مؼ
()2

هذا اهلدف اًمرئٞمز اًمذي ؾمٞمًٝمؾ ُمٝمٛم٦م إىم٤مُم٦م اًمديـ يمٚمف هلل .
آؾمتدٓل هبذيـ اًمدًمٞمٚملم قمغم أن اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمرادة ًمذاهت٤م ،اؾمتدٓل سمام
ٓ يدل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ.
أُم٤م وضمف اًمٖمراسم٦م ذم اًمدًمٞمؾ إول :هق ىمقًمف :إٟمف

قمرض ٟمٗمًف قمغم سمٜمل
َ

ؿمٞمٌ٤من ،وأهنؿ أدريمقا أن اعمٚمقك ًمـ شمرى هبذا ،ومٝمذا إ ًذا يدل قمغم أنف يم٤من يًٕمك
ٌ
اؾمتدٓل وٕمٞمػ ًمٚمٖم٤مي٦م ُمـ أوضمف:
إلجي٤مد دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ،وهذا

( )1أظمرضمف أمحد (.)633/6
(( )3ص.)14- 16 :
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اًمقضمف إول :أنف ٓ يٚمزم ُمـ ُمٕمروم٦م سمٜمل ؿمٞمٌ٤من قمداء اعمٚمقك هلؿ إذا اؾمتج٤مسمقا
ِ
ِ
ُ
ْمح
رؾمقل اهلل أن يٙمقن
ًمدقمقة
رؾمقل اهلل َ
قمرض قمٚمٞمٝمؿ إجي٤م َد دوًم٦م ،وهذا يت ُ
سماميكم:
وهق أنف ًمق ىم٤مم ٌ
رضمؾ قمغم ُمٜمع اخلٛمر وتريٛمف ،ومً ُٞمح٤مرسمف اعمٚمقك اًمٗم٤مؾمدون،
خي٤مًمػ ُمٚمذاهتؿ وأهقاءهؿ ٓ ،أهن٤م ُمرادة ًمذاهت٤م.
واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أنف يدقمق إمم ُم٤م
ُ
ُ
وُمثؾ هذا دقمقة رؾمقل اهلل  ،وم٢مهن٤م ت٤مرب ُمٕمٌقداهتؿ اعمحٌقسم٦م إًمٞمٝمؿ أؿمد
ُمـ ؿمٝمقاهتؿ؛ ومٚمٞمس اًمًٌ٥م أن اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمرادة ًمذاهت٤م.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن إدًم٦م إظمرى سمٞمٜم٧م أن وفمٞمٗم٦م اًمرؾمؾ أمجٕملم اًمدقمقة إمم
قمٌ٤مدة اهلل وطمده ،ومٝمل اًمٖم٤مي٦م وم٘م٤مل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ﴾ [اًمٜمحؾ ،]65 :وُم٤م يم٤من حم٘م ً٘م٤م هل٤م ومٝمق وؾمٞمٚم٦م هل٤م.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن إدًم٦م إظمرى سمٞمٜم٧م ُم٤م يم٤من يدقمق إًمٞمف رؾمقل اهلل ؛
رأج٧م رؾمقل اهلل ذم ؾمقق ذي
وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ـم٤مرق سمـ قمٌد اهلل اعمح٤مريبُ :
اعمج٤مز وقمٚمٞمف ُطمٚم٦م محراء وهق ي٘مقل :ي٤م أّي٤م اًمٜم٤مس ىمقًمقا ٓ إهل إٓ اهلل ُشمٗمٚمِحقا ،
ٌ
رىمقسمٞمف و َيمٕمٌٞمف وهق ي٘مقل :ي٤م أّي٤م اًمٜم٤مس
ورضمؾ يتٌٕم ُف يرُمٞمف سم٤محلج٤مرة وىمد َ
أدُمك ُقم َ
ٓ ُشمٓمٞمٕمقه وم٢مٟمف يمذاب وم٘مٚم٧مُ :مـ هذا؟ ىمٞمؾ :هذا همال ُم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ،ىمٚم٧م:
()1

ومٛمـ هذا اًمذي يتٌٕمف يرُمٞمف سم٤محلج٤مرة؟ ىم٤مل :هذا قمٌد اًمٕمزى أبق هل٥م .
ومٚمؿ يٙمـ يدقمقهؿ إمم إجي٤مد دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ،سمؾ أن يدظمٚمقا اإلؾمالم ويٕمتٜم٘مقا
اًمتقطمٞمد.

( )1صححف إًمٌ٤مين ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من قمغم صحٞمح اسمـ طمٌ٤من رىمؿ (.)5636
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ورومض
أن يٛمٚمٙمقه
َ

ومل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ ،وًمق يم٤من اعمٚمؽ وإجي٤مد اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمرا ًدا ًمذاشمف َ
ًم٘مٌؾ أن
()1
يٙمقن ُمٚمٙمً٤م قمٚمٞمٝمؿ .
ِ
ُمراده ُ
ىمقل رؾمقل
أُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ُمـ اؾمتدٓٓشمف اًمتل ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم
اهلل

ًمألنّم٤مر :سم٤ميٕمقين قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ...إمم آظمر احلدي٨م وإمم آظمر ُم٤م

ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من.
ىمد ومٝمؿ اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ظمٓم٠م ح٤م فمـ أن ُمٕمٜمك اًمدقمقة إمم اًمدوًم٦م
اعمًٚمٛم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة :أنف يٕمٜمل أن اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمرادة ًمذاهت٤م؛ ٕن هم٤مي٦م ُم٤م ذم
هذا اًمدًمٞمؾ أنف دقم٤م إًمٞمٝم٤م ،وهذا طمؼ ي٘مقل سمف ُمـ ي٘مرر أن اًمدوًم٦م ُمرادة ًمٖمػمه٤م ،يمام
ي٘مقل سمف ُمـ ي٘مقل إن اًمدوًم٦م ُمرادة ًمذاهت٤م ،وم٢م ًذا اًمدقمق ُة إمم إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م ٓ ُيٗمٞمد أهن٤م
ُمرادة ًمذاهت٤م؛ عمجرد أن اًمنميٕم٦م دقم٧م إًمٞمٝم٤م ،وم٢من رؾمقل اهلل

يدقمق إمم اًمديـ

يمٚمف ؾمقا ٌء يم٤من ُمرا ًدا ًمذاشمف أو ًمٖمػمه ،ومال يّمح أن ُيًتٜمٌط ُمـ دقمقشمف ُٕمر أنف ُمرا ٌد
ًمذاشمف عمجرد دقمقشمف إًمٞمف.
وٕمػ سم٘مٞم٦م أدًمتف وهمراسم ُ٦م
إذا شمٌلم هذا يتٌلم همراسم٦م اؾمتدًٓمف هبذا ضمدًّ ا ،صمؿ
ُ
اؾمتدًٓمف هب٤م.

( )1ؾمػمة اسمـ هِم٤مم (ص ،)356 :وطمًـ اًم٘مّم٦م اًمٕمالُم٦م ًٕمٌ٤مين ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم يمت٤مب وم٘مف
اًمًػمة (ص.)115 :
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الاشخذساك الثالث:
ىم٤مل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وم٤مًمٕمالىم٦م سملم إُم٦م واإلُم٤مم شم٘مقم قمغم أؾم٤مس ٍ
قم٘مد سملم
ـمروملم ،شمٙمقن إُم٦م ومٞمف إصٞمؾ ،واإلُم٤مم هق اًمقيمٞمؾ قمٜمٝم٤م ذم إدارة ؿمئقهن٤م

()1

.

خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م؛
اًم٘مقل سم٠من قم٘مدُ اإلُم٤مُم٦م قم٘مد ويم٤مًم٦م يٚمز ُم قمٚمٞمف ُم٤م هق
ٌ
()2
وهق أن ًمألُم٦م طم ًّ٘م٤م ذم ِ
قمزل احل٤ميمؿ؛ وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من سمٓمالن هذا اًم٘مقل وٓزُمف .
الاشخذساك الشابع:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :يمؾ ذًمؽ ي١ميمد أن قم٘مد اإلُم٤مُم٦م يمٖمػمه ُمـ اًمٕم٘مقد ،وهق
أؿمٌف سمٕم٘مد اًمقيم٤مًم٦م ،يٜمقب ومٞمف اإلُم٤مم قمـ إُم٦م ،ومٝمل اًمتل صخت٤مره يمام أهن٤م هل اًمتل
هل٤م احلؼ ذم قمزًمف

()3

.

سم٤مـمؾ ،صمؿ شمرشمٞم٥م ضمقاز ِ
قمزًمف قمغم ذًمؽ ٌ
شم٘مدم أن ضمٕمؾ اًمٕم٘مد ويم٤مًم ً٦م ٌ
أجْم٤م
سم٤مـمؾ ً
()4

خم٤مًمػ إلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وًمألدًم٦م اًمٍمحي٦م ،وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا .
=
ٌ
الاشخذساك الخامض:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وىمد دظمؾ قمٚمٞمف أبق ُمًٚمؿ اخلقٓين ومًٚمؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مل:
اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إضمػم! وم٘مٞمؾ ًمف :ىمؾ إُمػم ،وم٘م٤مل :سمؾ أن٧م أضمػم ...وهذا
ي١ميمد أن قم٘مدَ اإلُم٤مُم٦م ذم ٟمٔمر اًمّمح٤مسم٦م
(( )1ص.)31 :
( )3شم٘مدم (ص.)44 :
(( )6ص.)36 :
( )4شم٘مدم (ص.)44 :

هق قم٘مدٌ أؿم ـٌف سم٤مًمقيم٤مًم٦م ،واإلُم٤مم
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.
()2

واجلقاب قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ أوضمف صمالصم٦م ،وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م .
الاشخذساك الصادس:
ضم٤مزف اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من وادقمك أنف ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أن اإلُم٤مم
َ
ويمٞمؾ قمـ إُم٦م وم٘م٤مل :صمؿ شم٠مُم ْؾ ُمدى ضمٜم٤مي٦م هذا اًم َٕم ِٞمل اًمدقمل قمغم اًمٕمٚمؿ وأهٚمف
يمٞمػ خيٗمك قمٚمٞمف سم٠من يمقن اإلُم٤مم ً
ويمٞمال قمـ إُم٦م هق يمال ُم وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـمٌ٦م
أوردت ُمـ ٟمّمقص اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م وهمػمهؿ
ٓ ظمالف ومٞمف سمٞمٜمٝمؿ ،وىمد
ُ
ُم٤م ي١ميمد ذًمؽ

()3

.

أُمر صٕم٥م ٓ ي١مظمذ إٓ مـ يم٤من ذا قمٚم ٍؿ واؾمت٘مراء ،ويمال
ٟمٗمل اخلالف ٌ
إن َ

ٕمروم٤من قمـ اًمديمتقر طم٤ميمؿ ،ومٝمق ىمد َ
وأو٤مع وىمتف ذم
ؿمٖمؾ ٟمٗمًف
َ
هذيـ إُمريـ ٓ ُي َ
ٍ
طمري٦م أؿمٌف ُم٤م يّمح أن شمًٛمك ًمٞمؼماًمٞم٦مً ،مذا مل يًتٓمع
شمتٌع اًمًٞم٤مؾم٤مت واًمدقمقة إمم

ومْمال قمـ أن َ
ً
يٜم٘مؾ
أن يٜم٘مٚمٝم٤م قمـ قم٤مملٍ واطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م اح٤مولم اعمقصمقىملم
اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م.
واخلالف ذم هذه اعمً٠مخ٦م ُمٕمروف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م اعمت٠مظمريـ؛ وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم
ُ
قم٘مد اإلُم٤مُم٦م هؾ هق قم٘مد وٓي٦م أو ويم٤مًم٦م؛ وقمغم هذا يٙمقن شمٍمومف قمـ اًمرقمٞم٦م،
ف شمٍم ًوم٤م قم٤مُم٤م قمغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمـ همػم وٓي٦م ٍ
أطمد ُمٕملم
ىم٤مل اسمـ رضم٥م :اعمتٍم ُ
ًّ
وهق اإلُم٤مم ،هؾ يٙمقن شمٍمومف قمٚمٞمٝمؿ سمٓمريؼ اًمقيم٤مًم٦م هلؿ أو سمٓمريؼ اًمقٓي٦م؟
(( )1ص.)36 :
( )3شم٘مدم (ص.)146 :
( )6اًمٗمرىم٤من سملم طم٘م٤مئؼ اإليامن وأب٤مـمٞمؾ اًمنمك واًمٓمٖمٞم٤من (ص)45 :
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ذم ذًمؽ وضمٝم٤من؛ وظمرج أُمدي روايتلم سمٜم٤م ًء قمغم أن ظمٓم٠مه هؾ هق قمغم قم٤مىمٚمتف
أو ذم سمٞم٧م اح٤مل؛ ٕن٤م ْ
ف سمٜمٗمًف ،وإن ضمٕمٚمٜم٤مه ذم
إن ضمٕمٚمٜم٤مه قمغم قم٤مىمٚمتف ومٝمق ُمتٍم ٌ
سمٞم٧م اح٤مل ،ومٝمق ُمتٍم ف سمقيم٤مًمتٝمؿ هلؿ وقمٚمٞمٝمؿ ،ومال يْمٛمـ هلؿ وٓ ّيدر ظمٓم٠مه،
ومٞمج٥م ذم سمٞم٧م اح٤مل .واظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض ذم ظمالومف أنف ُمتٍمف سم٤مًمقيم٤مًم٦م ًمٕمٛمقُمٝمؿ.
وذيمر ذم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م روايتلم ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م سمٛمجرد اًم٘مٝمر ُمـ همػم
حيًـ أن يٙمقن ً
أجْم٤م ،ويٜمٌٜمل قمغم
أصال ًمٚمخالف ذم اًمقٓي٦م واًمقيم٤مًم٦م ً
قم٘مد ،وهذا ُ
ذيمر ُه أُمدي ،وم٢من ىمٚمٜم٤م :هق ويمٞمؾ ومٚمف أن يٕمزل
هذا اخلالف ً
أجْم٤م اٟمٕمزاًمف سم٤مًمٕمزل؛ َ
ٟمٗمًف.
وإن ىمٚمٜم٤م :هق ٍ
وال مل يٜمٕمزل سم٤مًمٕمزل يمام أن اًمرؾمقل ًمٞمس ًمف ُ
قمزل ٟمٗمًف وٓ
ُ
يٜمٕمزل سمٛمقت َُمـ سم٤ميٕمف؛ ٕنف ويمٞمؾ قمـ اجلٛمٞمع ٓ قمـ أهؾ اًمٌٞمٕم٦م وطمدَ هؿ ،وهؾ
طمٙمؿ قمزل ٟمٗمًف ،وإن يم٤من سمٖمػم ؾم١ماًمف مل ُجيز
ومحٙمٛمف
هلؿ قمز ًُمف إذا يم٤من سمً١ماًمف
ُ
ُ
فم٤مهر ُم٤م ذيمره اًم٘م٤ميض وهمػمه
سمٖمػم ظمالف ،هذا
ُ

()1

.

ومٙمٞمػ يدقمل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من أنف ٓ ظمالف ذم هذه اعمً٠مخ٦م؟
وشم٘مدم سمٞم٤من أنف يٚمزم قمغم اًم٘مقل سم٠منف قم٘مد وٓي٦م أو ويم٤مًم٦م ًمقاز ُم سم٤مـمٚم٦م؛ ًمذا
()2

ًمًٜم٤م ُُم َٚمزُملم هبذيـ إُمريـ ،صمؿ مل َأر إوًملم قمؼموا سم٠منف قم٘مدُ ويم٤مًم٦م أو وٓي٦م .
وُم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إٟمام هق ُ
ىمقل اعمت٠مظمريـ دون إوًملم ،ويٚمز ُم قمغم
()3

ىمقهلؿ ًمقاز ُم خم٤مًمٗم٦م ًم٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م  -يمام شم٘مدم . -
( )1اًم٘مقاقمد (ص.)116 :
( )3شم٘مدم (ص.)146 :
( )6شم٘مدم (ص .)44
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الاشخذساك الصابع:
قمغم ِ
أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد

طمرص ُمٕم٤موي٦م
ىم٤مل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :يمام يدل
ُ

قمغم رضورة قم٘مد اًمٌٞمٕم٦م وأمهٞمتف ،وأن ذقمٞم٦م أي إُم٤مم ٓ شمتؿ إٓ سمف ،وأن يمقٟمف ظمٚمٞمٗم٦م
ِ
ومرض اسمٜمف قمغم إُم٦م ،وأن قمٝمده إمم اسمٜمف دون قم٘مد اًمٌٞمٕم٦م
ًمٚمٛمًٚمٛملم ٓ خيقًمف طمؼ
طمرص قمغم قم٘مده٤م ٓسمٜمف ًميورهت٤م
ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ،وهلذا
َ

()1

.

هذا اًمٙمالم سيح ذم أنف ٓ يرى صح٦م اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ًمٚمٛمتٖمٚم٥م ح٤م ىم٤مل:
وأن ذقمٞم٦م أي إُم٤مم ٓ شمتؿ إٓ سمف  ،وهذا اًم٘مقل ٌ
خم٤مًمػ ًمٚمٜمّمقص
سم٤مـمؾ
ٌ
()2

اًمنمقمٞم٦م ،وإلمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ذم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م  -يمام شم٘مدم . -
أومً ِد ُم٤م دقم٤م ًمف ذم يمت٤مسمف؛ ومٌٛمجرد
وىمقًمف :سمرد إُم٤مُم٦م ووٓي٦م اعمتٖمٚم٥م هق ُمـ َ
إصمٌ٤مت صح٦م إُم٤مُم٦م ووٓي٦م اعمتٖمٚم٥م يً٘مط يمت٤مسمف ،واًمٗمٙمرة اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أخٗمف.
ىم٤مئام قمغم ُمّم٤مدُم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م
ويمٗمك هذا اًمٙمت٤مب سمٓمالٟمً٤م وومً٤م ًدا أن يٙمقن ً
()3

وومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م؛ وىمد شم٘مدم ذيمره٤م .
الاشخذساك الثامً:
َ
ٛمٕمقن قمغم قمدم صح٦م
وشمدًمٞمً٤م  -أن اًمّمح٤مسم٦م ُجم
زورا وهبت٤مٟمً٤م
ً
زقمؿ اًمديمتقر ً -
ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ذم أنف ٓسمد ًمّمح٦م اًمٌٞمٕم٦م ُمـ
اًمقٓي٦م ًمٚمٛمتٖمٚم٥م وم٘م٤مل :وٓ
َ
ٍ
أترو َ
قن
رو٤م إُم٦م واظمتٞم٤مره٤م دون
إيمراه أو إضمٌ٤مر؛ وهلذا ىم٤مل أبق سمٙمر ًمٚمّمح٤مسم٦مَ :
ِ
قت ُمـ ِ
ٞم٧م ذا ىمراسم٦م،
سمٛمـ اؾم ُت َ
ضمٝمد اًمرأي ،وٓ وًم ُ
خٚمػ قمٚمٞمٙمؿ؟ وم٢مين واهلل ُم٤م أ َخ ُ
(( )1ص.)36 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
( )6شم٘مدم (ص.)56 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا .ىم٤مًمقاَ :ؾم ِٛم ْٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م.
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب،
وإين
ُ
َ
اؾمتخٚمٗم٧م َ
سمٕمْمٝمؿ :ىمد َقمٚمٛمٜم٤م
وذم رواي٦م :أتٌ٤ميٕمقن عمـ ذم هذا اًمٙمت٤مب؟ وم٘م٤مًمقاٟ :مٕمؿ .وىم٤مل ُ
سمف .وم٠مىمروا سمذًمؽ مجٞم ًٕم٤م وروقا سمف وسم٤ميٕمقا

()1

.

ٍ
أوضمف أرسمٕم٦م  ،وهب٤م يتٌلم
وىمد ؾمٌؼ يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م  -سمٗمْمؾ اهلل ُ -مـ
()2

يمذب يمالُمف.
ُ
الاشخذساك الخاشع:
ىم٤مل اًمديمتقر :وم٘مد قم٘مد اًمّمح٤مسم٦م

اًمٌٞمٕم٦م ٕيب سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن

ُ
سمٓمالن قم٘مد اًمٌٞمع ذم رسم ِع ديٜم٤مر قمٜمد
صمؿ قمكم دون إيمراه وٓ إضمٌ٤مر ،وٓ ُيتّمقر
اٟمٕمدا ِم رو٤م أطمد اًمٓمروملم ،وصح ُ٦م ِ
قم٘مد اإلُم٤مُم٦م ُمع اإليمراه ،ومٝمذا يّمٓمدم سمٜمٔمري٦م
اًمٕم٘مقد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمِمؽمط ًمّمح ِ٦م يمؾ قم٘م ٍد رو٤م اًمٓمروملم ،إذ ٓ

قم٘مدَ عم ُ ْٙم َره

()3

.

ٍ
أوضمف صمالصم٦م .
يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ
شم٘مدم  -سمٗمْمؾ اهلل -
ُ
()4

الاشخذساك العاشش:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وإذا يم٤من اهلل

أوضم٥م ـم٤مقمتف قمغم اًمٕمٌ٤مد مل
اًمذي
َ

إيمراه ُٝمؿ قمغم ـم٤مقمتف طمتك ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾،
إضمٌ٤مر ُهؿ وٓ
يرض
َ
َ
َ
ضمقاز قم٘مد اإلُم٤مُم٦م  -اًمتل شم٘متيض اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم  -دون رو٤م إُم٦م،
ومٙمٞمػ ُيتّمقر
ُ
(( )1ص.)35 :
( )3شم٘مدم (ص.)161 :
(( )6ص.)31 :
( )4شم٘مدم (ص.)166 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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.

وإيمراهٝم٤م قمغم قم٘مده صمؿ اًمتزاُمٝم٤م سمٛم٘متْم٤مه ت٧م اإليمراه؟!
()2
ٍ
أوضمف صمالصم٦م .
يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ
شم٘مدم  -سمٗمْمؾ اهلل -
ُ
الاشخذساك الحادي عشش:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وًمقوقح هذا اعمٌدأ أومتك ُم٤مًمؽ
سم٠منف ٓ سمٞمٕم٦م عمٙمره

()1

ومتقاه

.

واجلقاب أن ي٘م٤مل :شم٘مدم سمٞم٤من أن اًم٘مقل سمٕمدم صح٦م سمٞمٕم٦م اعمٙمره ٓ ،شمتٜم٤مرم
ُ
()3

وأجْم٤م وم٢من اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م صحح وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م  -يمام
ُمع صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ً ،
()4

ؾمٌؼ -

.

الاشخذساك الثاوي عشش:
ضمٕمؾ اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من اًمِمقرى ِ
مجٞمع شمٍموم٤مت
ُمٚمزُم ً٦م وم٘م٤مل :سمؾ ُ
اًمّمح٤مسم٦م شم١ميمد أهن٤م واضمٌ ٌ٦م ُمٚمزُم٦م

()5

.

ِ
ُ
ضمٕمؾ اًمِمقرى ُُمٚمزُم ً٦م ًمٚمح٤ميمؿ
اإلؿمٙم٤مل ذم
ًمٞمس اإلؿمٙم٤مل ذم ُمٌدأ اًمِمقرى ،سمؾ
إذا أؿم٤مروا قمٚمٞمف ٍ
أىمػ قمغم ٍ
ُ
وأجْم٤م
سم٠مُمر ًَم ِزُم ُف
إظمذ سمف ،وهذا ُم٤م مل ْ
دًمٞمؾ يدل قمٚمٞمفً ،
()6

رأج٧م أطمدً ا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤م ًَم ُف وىمرره ،وىمد شم٘مدم ُ
سمٞم٤من هذا ومٞمام ؾمٌؼ .
ُم٤م ُ
(( )1ص.)31 :
( )3شم٘مدم (ص.)166 :
( )6شم٘مدم (ص.)163 :
( )4شم٘مدم (ص.)135 :
(( )6ص.)63 :
( )5شم٘مدم (ص)345 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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الاشخذساك الثالث عشش:
ىم٤مل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ذم اًمٗمرىم٤من :وأمجٕم٧م إُم٦م ُ
وأهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن ظمالوم٦م
اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مًمِمقرى واًمرو٤م وآظمتٞم٤مر

()1

.

وجي٤مزف سمحٙم٤مي٦م اإلمج٤مقم٤مت
أجْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل يٌ٤مًمغ ومٞمٝم٤م طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من
ُ
هذه ً
اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مخ٦م ،وسملم أن قمٝمدَ أيب
أثٌ٧م اح٤موردي
َ
ومٞمٝم٤م ،وم٘مد َ
ُ
فمٝمقر اًمرو٤م ُمٜمٝمؿ ذ ًـم٤م ذم اٟمٕم٘م٤مد
يٙمقن
سمٙمر ًمٕمٛمر ُُمٚمزم وم٘م٤ملً :مٙمـ اظمتٚمٗمقا :هؾ
ُ
سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٌٍمة إمم أن رو٤م ِ
ٌ
ذط
أهؾ آظمتٞم٤مر ًمٌٞمٕمتِف
سمٞمٕمتف أو ٓ؟
ومذه٥م ُ
َ
ذم ًمزوُمٝم٤م ًمألُم٦م؛ ٕهن٤م طمؼ يتٕمٚمؼ هبؿ ،ومٚمؿ شمٚمزُمٝمؿ إٓ سمرو٤م ِ
أهؾ آظمتٞم٤مر ُمٜمٝمؿ.
واًمّمحٞمح أن سمٞمٕمتف ُمٜمٕم٘مدة وأن اًمرو٤م هب٤م همػم ُمٕمتؼم؛ ٕن سمٞمٕم٦م قمٛمر

مل

شمتقىمػ قمغم رو٤م اًمّمح٤مسم٦م؛ وٕن اإلُم٤م َم أطمؼ هب٤م ،ومٙم٤من اظمتٞم٤مر ُه ومٞمٝم٤م أُم٣م ،وىمقًمف
ومٞمٝم٤م أن َٗمذ

()2

٤مع قمٚمٞمٝم٤م ،أخٞمس هذا هتق ًرا وجم٤مزوم٦م؟!
 ،ومٙمٞمػ حيٙمل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من اإلمج َ

الاشخذساك الشابع عشش:
ىم٤مل اًمديمتقر :ويمؾ ذًمؽ ُمـ قمثامن وقمكم ٌ
دًمٞمؾ قمغم أن ظمٚمع اخلٚمٞمٗم٦م طمؼ
رومض قمثامن ُم٤م أراده ُمٜمف ُ
أهؾ اًمٗمتٜم٦م؛ ٕهنؿ ًمٞمًقا يمؾ
ًمألُم٦م اًمتل اظمت٤مرشمف ،وإٟمام َ
إُم٦م ،سمؾ مل يقاومؼ اًمّمح٤مسم٦م وقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم قمغم ظمٚم ِع قمثامن ٟمٗمًف ُمـ اخلالوم٦م،
ِ
وظمٌم هق ْ
طمدوث ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وشمّمٌح
ٗميض ذًمؽ إمم
إن َ
ظمٚمع ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م أن ُي َ
َ
شمًت٘مٞمؿ
ومروت ُف قمغم إُم٦م سم٘مقة اًمًالح ،ومال
سمذًمؽ ُؾمٜم٦م يمٚمام ْ
رأت ذذُم ٌ٦م رأجً٤م َ
ُ
( )1ص.53 :
( )3إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (ص.)61 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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()1

.

والجىاب على هزا مً جالجت أوحه:
ُمٗمٝمقُم٤م ُم٤م يدل قمغم أن اًمذي
اًمقضمف إولً :مٞمس ذم يمالم قمثامن ٓ ًمٗم ًٔم٤م وٓ
ً
ِ
ٟمٗمًف أن َ
أهؾ اًمٗمتٜم٦م ًمٞمًقا يمؾ إُم٦م أو أيمثره٤م يمام شمقهؿ اًمديمتقر.
ُمٜم َٕم ُف ُمـ َظم ْٚم ِع
واإلمج٤مقم٤مت ذم طم ِ
رُم٦م َظم ْٚم ِع اًمرقمٞم٦م ًمإلُم٤مم ُمٝمام
اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدُم٧م إدًم٦م
ُ
ُ
وومًؼ سمام أنف ُمًٚمؿ( ،)2ومال يؽمك هذا اعمتٞم٘مـ إمم ُفم ٍ
ٜمقن ُمتقمه٦م ،سمؾ أوه٤م ٍم؛
فمٚمؿ
َ
ُ
َ
ٕهن٤م خم٤مًمٗم ٌ٦م ًمٚمٜمّمقص واإلمج٤مع.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اًمذي ُمٜمع قمثامن
اهلل

ُ
رؾمقل
ُمـ اًمتٜم٤مزل قمـ اخلالوم٦م هق

ُ
رؾمقل اهلل
أرؾم َؾ
صمٌ٧م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد :قمـ قم٤مئِم٦م ،ىم٤مًم٧م:
وم٘مد َ
َ

إمم

أىمٌٚم٧م إطمداٟم٤م
قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  ،ومٚمام رأجٜم٤م رؾمقل اهلل ،
ْ
قمغم إظمرى ،ومٙم٤من ُمـ ِ
آظمر يمال ٍم يمٚمٛمفْ ،
رض َب َُمٜمٙمٌ ُف ،وىم٤مل :ي٤م قمثامن ،إن
أن َ
أرادك اعمٜم٤موم٘مق َن قمغم َظم ِ
َ
َ
ٚمٕمف ،ومال َصخ َٚمٕم ُف طمتك
ىمٛمٞمّم٤م ،وم٢من
يٚمًٌؽ
اهلل قمًك أن
ً
أرادك اعمٜم٤موم٘مق َن قمغم َظم ِ
َ
شمٚم٘م٤مين ،ي٤م قمثامن ،إن اهلل قمًك أن ُي َ
ٚمٕمف،
ىمٛمٞمّم٤م ،وم٢من
ٚمًٌؽ
ً
ومال َصخٚمٕم ُف طمتك شمٚم٘م٤مين صمال ًصم٤م ،وم٘مٚم٧م هل٤م :ي٤م أم اعم١مُمٜملم ،وم٠مجـ يم٤من هذا قمٜمؽ؟ ىم٤مًم٧م:
ِ
يرض سم٤مًمذي
ٟمًٞمت ُف ،واهلل ومام ذيمر ُشمف .ىم٤مل :وم٠مظمؼم ُشمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،ومٚمؿ َ
()3
ْ ِ
يمت٤مسم٤م .
يمت٥م إمم أم اعم١مُمٜملم أن ايم ُتٌل إزم سمف،
أظمؼم ُشمف طمتك َ
ومٙمتٌ٧م إًمٞمف سمف ً
(( )1ص.)44 :
( )3شم٘مدم (ص.)161 :
ٚمػ ومٞمف قمغم أوضمف ،وصحح
( )6أظمرضمف أمحد ( ،)65/5وهذا إؾمٜم٤م ٌد فم٤مهره اًمّمح٦م ،وىمد اظم ُت َ
اًمدارىمٓمٜمل ( )66/14هذا اًمقضمف ،وؾمٜمد هذا اًمقضمف صحٞمح.

ــــــــــــــــــــــــــ
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313

الاشخذساك الخامض عشش:
ىم٤مل طم٤ميمؿ :ومٙمذا هل٤م احلؼ ذم ِ
ِ
وآقمؽماض قمغم ؾمٞم٤مؾمتف،
ٟم٘مده وُمٜم٤مصحتف
وم٤محلري ُ٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إطمدى إؾمس اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد

()1

.

وهذه دقم٤موى قم٤مري ٌ٦م ُمـ سمٞمٜم٦م ،ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
اًم ـ ـ ــدقم٤موى ُم ـ ـ ــ٤م مل ُي٘مٞمٛم ـ ـ ــقا قمٚمٞمٝم ـ ـ ــ٤م

ٍ
ـح٤مهب٤م أدقمٞم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤م ُء
سمٞمٜم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤مت أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِ
(ِ )2
ُمٜم٤مصح٦م اإلُم٤مم إٓ
يمر إدًم٦م وأىمقال اًمًٚمػ ذم قمدم صح٦م
وم٘مد شم٘مدم ذ ُ
أُم٤م َُم ُف ٓ وراءه ،وأن اًمٙمالم ُمـ ورائف سم٤مؾمؿ اًمٜمّمٞمح٦م حمر ٌم وسمدقم٦م ،وشم٘مدم ُ
سمٞم٤من أن
()3
ٍ
أطمقال صمالصم٦م:
خيرج قمـ
ذيمر ُه اًمديمتقر
ؾمٌ ُف
طم٤ميمؿ ٓ ُ
َ
ٌ
واٟمت٘م٤مص ُف حمرم  ،وُم٤م َ
ٍ
مح٤مؾم٦م وقم٤مـمٗم٦م .وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمثؾ هذا ًمٞمس سمٞمٜم ً٦م وٓ
احل٤مل إومم :يمال ُم
طمج٦م.

ِ
ُمقرد اًمٜمزاعٕ ،هن٤م ذم اًمٜم ِ
ّمح أُم٤م َُم ُف؛ وهذا
ظم٤مرج
احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م :أن أدًمتف أدًم ٌ٦م
َ

ضم٤مئز وًمٞمس مٜمق ًقم٤م.
ٌ
أومْم ُؾ اجلٝم٤مد يمٚمٛم ُ٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر
وم٘مد ذيمر طمدي٨م:
َ
ٌ
وم٠مُمر ُه وهن٤مه
ؾمٞمدُ اًمِمٝمداء محزة،
ورضمؾ ىم٤م َم إمم إُم٤م ٍم ضم٤مئر َ

()5

()4

 ،وطمدي٨م:

.

(( )1ص.)46 :
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6شم٘مدم (ص.)45 :
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)3114وأبق داود ( ،)4644واسمـ ُم٤مضمف ( ،)4311وأمحد ()15/6
ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
( )6أظمرضمف احل٤ميمؿ (.)316/6

.
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احل٤مل اًمث٤مًمث٦م :أن أدًمتف أدًم ٌ٦م قم٤مُم٦م ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر.

()1
ًمت٠مظمذن قمغم ِ
ُ
يد
ُمٜمٙمرا  ، ...وطمدي٨م:
وم٘مد ذيمر طمدي٨مَُ :مـ رأى ُمٜم ُٙمؿ ً
()2
ـمرا  ...وهٙمذا.
اًمٔم٤ممل و ًَم َت٠م ُـمرٟمف قمغم احلؼ َأ ً
()3

يمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م .
وُمٕمٚمقم أن اخل٤مص ُم٘مدم قمغم اًمٕم٤مم؛ وؾمٌؼ
ُ
الاشخذساك الصادس عشش:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وىمد أرؾمك اًم٘مرآ ُن ُمٌدأ ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ًمٞم١ميمدَ ُمٌدأ
ٓ ُيٙمره قمٌ٤م َد ُه قمغم اإليامن سمف وـم٤مقمتف،

احلري٦م سمجٛمٞمع ُصقره٤م ،وم٢مذا يم٤من اهلل
ومٙمٞمػ ُيتّمقر أن ُي ِ
ٙمر َه قمٌ٤م َد ُه قمغم اخلْمقع واًمٓم٤مقم٦م ًمٖمػمه ُمـ اًمٌنم

()4

.

()5
أوضم ٍف صمالصم٦م و ُيزا ُد
شم٘مدم ذم يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت اًمرد قمغم آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ُمـ ُ

وضمٝم٤من ذم اؾمتدًٓمف هب٤م قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م:
َ
وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م يمثػمة ذم إُمر سمٓم٤مقم٦م
اًمقضمف إول :إن أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م
ٍ
ٕطمد
اًمقاًمديـ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وًمق يم٤من إوٓ ُد يم٤مرهلم ًمٓم٤مقمتٝمام ،وٓ يّمح
ً
اؾمتدٓٓ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ،وم٤مًمذي ىم٤مل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
أن يٜمٙمر هذا
ﰂ﴾ هق اًمذي ىم٤مل﴿ :ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ﴾ [اإلها ء.]36 :
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )45مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

.

( )3أظمرضمف أبق داود ( ،)4665واًمؽمُمذي ( ،)6346واسمـ ُم٤مضمف ( ،)4335وأمحد ()651/1
ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
( )6شم٘مدم (ص.)133 ،65 :
(( )4ص.)46 :
( )6شم٘مدم (ص.)164 :

.

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

315

ومٌٝمذا صح أن ُيتّمقر ُمـ اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مءت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ

ِ
ٍ
ٍ
وسمنم ومه٤م اًمقاًمدان ،ومل يٛمتٜمع هذا اًمتّمقر إٓ قمٜمد
خمٚمقق
سمٓم٤مقم٦م
إُمر
ﰂ﴾
ُ
اًمٕم٘مقل اًمٖم٤مًمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م؛ ُمثؾ قم٘مٚمٞم٦م اًمديمتقر طم٤ميمؿ.

وضمقب
اًمقضمف اًمث٤مين :إذا شمٌلم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ٓ يٜم٤مذم
َ
ِ
إمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م دًم٧م قمغم
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٌنم ،وم٢من إدًم٦م اعمتقاشمرة ُمع
وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
ُ
اإليامن سم٤مًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ
اًمقاضم٥م
وم٢من
َ
ﭻ ﭼ﴾ [اًمٌ٘مرة.]66 :
وىم٤مل﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﴾ [اًمٌ٘مرة.]336 :
الاشخذساك الصابع عشش:
ٍ
ٕطمد قمغم
سمنم ٓ ـم٤مقم َ٦م
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :صمؿ اخلٚمؼ سمٕمد ذًمؽ ٌ

ٍ
أطمد إٓ سمام يم٤من ـم٤مقم٦م هلل
ِ
ًمٞمس ُمٕمّمٞم ً٦م؛ ًمألدًم٦م
هذا
ٌ
جي٥م ـم٤مقمتٝمام ذم يمؾ ُم٤م َ
ُمٜم٘مقض سمٓم٤مقم٦م اًمقاًمديـ ،وم٢مٟمف ُ
٤مقم٦م اهلل ُمـ اًمقاضمٌ ِ
اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ؛ وًمٞمً٧م ـم٤مقم ُتٝمام خمّمقص ً٦م ذم ـم ِ
٤مت واعمًتحٌ٤مت،
()1

.

دم٥م ـم٤مقم ُ٦م اًمقاًمديـ ذم اعمٌ٤مطم٤مت؟
ومٝمؾ ي٤م ُشمرى ُيٙم٤مسمر اًمديمتقر ،وي٘مقلُ ٓ :
الاشخذساك الثامً عشش:
ًمتحٍم
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وهلذا ضم٤مءت اًمٜمّمقص قمـ اًمٜمٌل
َ
ِ
ِ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل إٟمام
سمٓم٤مقم٦م اهلل واشمٌ٤مع رؾمقًمف ،يمام ىم٤مل  ٓ :ـم٤مقم َ٦م ذم
اًمٓم٤مقم َ٦م
(( )1ص.)46 :
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ٍ
عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ ًمٞم١ميمد سمذًمؽ أن
اًمٓم٤مقم ُ٦م سم٤معمٕمروف ش ،وىم٤مل ٓ « :ـم٤مقم٦م
ٌ
ُمٜمقط سمام يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م أنف ـم٤مقم٦م هلل
طمؼ اًمًٚمٓم٦م سم٤مًمٓم٤مقم٦م إٟمام هق

()1

.

ِ
شم٘مدم ُ
طمٍم اعمٕمروف ومٞمام يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م ذ ًقم٤م ،أي ذم اًمقاضمٌ٤مت
سمٞم٤من سمٓمالن
()2

واعمًتحٌ٤مت وأنف قم٤مم طمتك ذم اعمٌ٤مطم٤مت سمدًٓم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م .
الاشخذساك الخاشع عشش:
أووح صقره٤م ذم
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وهلذا دمٚم٧م احلري٦م ذم َ
هذه اعمرطمٚم٦م ،وم٘مد يم٤من ُمع اًمٜمٌل ذم اعمديٜم٦م َُمـ يم٤من ُيْمٛمر اًمٕمداوة ًمف
ويٙمٞمده؛ يم٤معمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م ،ويم٤من يٕمرومٝمؿ ومل يٕمؽمض هلؿ ،وىمد ٟمزل ُ
ىمقل اهلل
شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من زقمٞمٛمٝمؿ قمٌداًمٚمف سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [اعمٜم٤موم٘مقن ،]6 :وهذا قمز ٌم قمغم إؾم٘م٤مط اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
ِ
وإظمراج اًمٜمٌل

ُمـ اعمديٜم٦م ،وُمع ذًمؽ مل يتٕمرض ًمف اًمٜمٌل

سمٌمء ،سمؾ ىم٤مل سمٕمد

سمٕمض اًمّمح٤مسمف ىمتٚمفْ ٓ :سمؾ
أن سمٚمٖمف هذا اخلؼم قمـ اسمـ أيب سمـ ؾمٚمقل وأرا َد ُ
()3
ِ
اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ُ
ي٘متؾ أصح٤مسمف .
ُٟم ْحً ُـ ُصحٌتف  ،وىم٤مل ٓ :يتحدث ُ
َ
وشمرك اًمٜمٌل
اٟمًح٥م سمثٚم٨م اجلٞمش يقم أطمد،
وىمد سمٚمغ إُمر سم٤مسمـ ؾمٚمقل أن
َ
ُمٕمؽمو٤م ذم ىمًٛم٦مِ :
اقم ِد ْل
وهق ذم ـمري٘مف إمم اًم٘مت٤مل؟! وىمد ىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمٌل
ً

ي٤م حمٛمد وم٢مٟمؽ مل ِ
شمٕمد ْل ،وإن هذه اًم٘مًٛم٦م ُم٤م ُأريدَ هب٤م وضم ُف اهلل .وم٘م٤مل اًمٜمٌل :
ِ
َ
رض َسم ُف وم٘م٤مل ُ :مٕم٤م َذ اهلل أن
وحيؽ َُمـ يٕمد ُل إ ْن مل َأقمدل  ،وم٠مراد اًمّمح٤مسم٦م َ ْ
(( )1ص.)46 :
( )3شم٘مدم (ص.)16 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)156 :
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ذم جمٚمس ُمع أصح٤مسمف  :-ي٤م سمٜمل ِ
قمٌد

اعمٓمٚم٥م إٟم ُٙمؿ ىمق ٌم ُُم ْٓمؾ .أي ٓ :شم١مدون احل٘مقق .وىمد يم٤من اًمٜمٌل

ىمد اؾمتٚمػ ُمٜمف

ً
أطمقج إمم
ييب اًمٞمٝمقدي ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  :إٟم٤م يمٜم٤م
أن
ُم٤مٓ ،وم٠مراد قمٛمر
َ
َ
()2
ِ
همػم هذا َ
سمح ًْـ إداء  ،وىمد
سمح ًْ ِـ اًمٓمٚم٥م ،وشم٠مُمرين ُ
شم٠مُمر ُه ُ
ُمٜمؽ ي٤م قمٛمر ،أن َ
()3

قمٛمر قمغم اًمٜمٌل ذم صٚمح احلديٌٞم٦م ،وىم٤مل ًمفَ :قمال َم ُٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م؟ .
َ
اقمؽمض ُ
ويمذًمؽ يم٤من احل٤مل ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وم٘مد يم٤من اعمًٚمٛمقن يٕمؽموقن
قمغم ؾمٞم٤مؾم٤مهتؿ ،ويٜمت٘مدون م٤مرؾم٤مهتؿ ،ومل يتٕمرض أطمدٌ ًمألذى سمًٌ٥م هذه اعمٕم٤مرو٦م،
م٤م يدل قمغم رؾمقخ ُمٌدأ احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م .وىمد ظمٓم٥م أبق سمٙمر سمٕمد أن أصٌح ظمٚمٞمٗم٦م
()4

ْ
ؾم٠مخ٧م وم٘مقُمقين
أطمًٜم٧م وم٠مقمٞمٜمقين ،وإن
إن
وم٘م٤مل:
ُ
ُ
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وطمؼ إُم٦م ذم ٟم٘مد ؾمٞم٤مؾم٦م اإلُم٤مم وشم٘مقيٛمف

()5

ً ،مٞم١ميمد ُمٌدأ احلري٦م

.

َ
ظمٌط قمِمقاء ذم
إن هذه إؾمٓمر ُمـ طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من شمدل قمغم أنف خيٌط
اؾمتدٓٓشمف ،وأنف ٓ يٕمرف اًمٕمالىم٦م سملم اًمدًمٞمؾ وُمدًمقًمف ومٞمًتدل قمغم دقم٤مويف سمام ٓ
دًٓم٦م ومٞمٝم٤م ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد.

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)165 :
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( ،)333/6ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م
(.)1641
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3161وُمًٚمؿ (ُ )1166مـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ
( )4اًمزهد ٕيب داود (ص.)65 :
(( )6ص.)41 :

.

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

318

ويزقمؿ أن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت هب٤م ،وأنك ًمنميٕم٦م
ومٝمق يتٙمٚمؿ قمـ طمري٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م،
ُ
اًمرمحـ أن شم٠ميت سمام يقؾمقس سمف اًمِمٞمٓم٤من.
ففي كالمه هزا أمىس عذة:
إُمر إول :أنف سمٛم٘مت٣م احلري٦م احل٘م٦م  -ذم زقمؿ اًمديمتقر  -إذا قمرف اًمًٚمٓم٤من
ُمـ يريد آٟم٘مالب قمغم احلٙمؿ واعمٙمٞمدة ًمف ،وًمق يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م وم٢مٟمف يؽميمٝمؿ .ىم٤مل
اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وم٘مد يم٤من ُمع اًمٜمٌل

ذم اعمديٜم٦م َُمـ يم٤من يْمٛمر اًمٕمداوة ًمف

ويٙمٞمده يم٤معمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م ،ويم٤من يٕمرومٝمؿ ومل يٕمؽمض هلؿ  ،وهذا همػم صحٞمح
ُمـ وضمٝملم:
واضم٥م،
وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر
اًمقضمف إول :أن اضمتامع أىمقام قمغم ُمثؾ هذا ُمٜمٙمر،
ٌ
ُ
أُمر هذه إُم٦م
ومٛمـ أرا َد أن يٗمرق َ
ىم٤مل قمرومج٦م إؿمجٕمل ىم٤مل رؾمقل اهلل َ :
وأُمر ُيمؿ
وهل مجٞم ٌع ،وم٤مرضسمق ُه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜمً٤م ُمـ يم٤من  ،وذم رواي٦مَُ :مـ أت٤م ُيمؿ ُ
()1
ٍ
واطمد ،يريدُ أن يِمؼ َقمّم٤م ُيمؿ ،أو يٗمر َق مج٤مقمت ُٙمؿ ،وم٤مىمت ُٚمقه ،
رضم ٍؾ
مجٞم ٌع قمغم ُ
ويمؾ ُم٤م أدى إمم ٍ
ومٞمج٥م إٟمٙم٤مره.
ُمٜمٙمر وحمر ٍم
ُ
ُ
ُ
َ
يٙمقن
اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ ،وم٘مد
يٙمقن
اًمقضمف اًمث٤مين ٓ :يٚمزم طمتك يتؿ اإلٟمٙم٤مر أن
ُ
ُمٜمٙمرا وٓ ي٘م٤م َشم ُؾ قمٚمٞمف ،وم٢من اًم٘مت٤مل إٟمام يٙمقن ذم احل٤مٓت اًمثالصم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ
اًمٗمٕمؾ ً
يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
مل ي٘متؾ اعمٜم٤موم٘ملم ،وُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أيب

إُمر اًمث٤مين :أن رؾمقل اهلل
ٍ
حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وهل أٓ يٜمٗمر اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمديـ ًمٔمٜمٝمؿ أن حمٛمدً ا
ؾمٚمقل

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :

ي٘متؾ
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اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ُ
ي٘متؾ أصح٤مسمف
ُ

()1
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ُ
يتحدث
مل ي٘متٚمف وقمٚمؾ سم٘مقًمفٓ :

.

اقمؽمض قمغم رؾمقل اهلل
إُمر اًمث٤مًم٨م :أن اًمرضمؾ اًمذي
َ

يم َٗمر ٕنف اهتؿ

َ
أفمٝمر اًمردة سم٤مهت٤مم رؾمقل اهلل
رؾمقل اهلل سم٤مًمٔمٚمؿ ومٝمق ُمًتحؼ ًمٚم٘متؾ ٕنف َ
()2
مل يٕمدل ،وذم ٍ
ٍ
سيح ًمٚمٌخ٤مري ُم٤م قمدًم٧م .
ًمٗمظ

أنف

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم ىمقل هذا اًمرضمؾ ِ
ُ
وُمثؾ
اقم ِد ْل ي٤م حمٛمد :

يقضم٥م اًم٘متؾ ًمق ىم٤مًمف اًمٞمق َم أطمدٌ  ،وإٟمام مل ي٘متٚمف اًمٜمٌل
ري٥م أنف
ُ
هذا اًمٙمالم ٓ َ
ٔمٝمر اإلؾمالم وهق اًمّمالة اًمتل ي٘م٤م َشم ُؾ اًمٜم٤مس طمتك يٗمٕمٚمقه٤م وإٟمام يم٤من
ٕنف يم٤من ُي ُ
ٟمٗم٤م ُىمف سمام خيص اًمٜمٌل

ُمـ إذى ،ويم٤من ًمف أن يٕمٗمق قمٜمف ويم٤من يٕمٗمق قمٜمٝمؿ شم٠مخٞم ًٗم٤م

اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ُ
ًمٚم٘مٚمقب ًمئال يتحد ُ
ُمٗمنا ذم
ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وىمد ضم٤مء ذًمؽ
ث
ُ
ً
()3
هذه اًم٘مّم٦م أو ذم ُمثٚمٝم٤م .
إُمر اًمراسمع :أن آؾمتدٓل سم٘مّم٦م اًمٞمٝمقدي ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم احلري٦م ذم اًمٜم٘مد
واعمٜم٤مصح٦م وآقمؽماض اعمزقمقم ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :قمد ُم صح٦م احلدي٨م  -ومٞمام ئمٝمر  -وم٢من ذم إؾمٜم٤مده محزة سمـ
ٌ
ُمٕمتؼما،
جمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل مل يقصمؼ شمقصمٞم ً٘م٤م
يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ،وهق
ً
()4

وىمد ىم٤مل اًمذهٌل قمـ احلدي٨مُ :م٤م أن َٙم َر ُه وأريمف ـها  ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م:
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)156 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)4551
( )6اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (ص.)336 :
( )4شمٚمخٞمص اعمًتدرك (.)133/6
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()1

 ،ظمال ًوم٤م عمـ صححف.

اًمًٌ٥م اًمث٤مين :هذا اًمٙمالم ًمق يم٤من ٟمّمٞمح٦م (ُمع أنف ًمٞمس ٟمّمٞمح٦م وإٟمام سمٖمل
()2

ضم٤مئزإ ،نف أُم٤مم احل٤ميمؿُ ،
وُمثؾ هذا ضم٤مئز ٕنف أُم٤مُمف  -يمام شم٘مدم ،-
وومتٜم٦م) ًمٙم٤من ً
وم٠مجـ هذا ُمـ اًمٙمالم ذم احل٤ميمؿ ُمـ ورائف؟.
إُمر اخل٤مُمس :اؾمتدًٓمف قمغم احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مقمؽماض قمٛمر ذم صٚمح احلديٌٞم٦م،
اقمؽماض حمرم ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد سمح٨م
وهذا ٓ دًٓم٦م ومٞمف؛ ٕنف
ٌ
ُمٗمٞمد :أن آقمؽماض ىمد يٙمقن ذٟم ًٌ٤م وُمٕمّمٞم ً٦م ُخي٤مف قمغم ص٤مطمٌف اًمٜمٗم٤مق وإن مل
يٙمـ ٟمٗم٤م ًىم٤م؛ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ُ
وُمثؾ ُمراضمٕمتٝمؿ ًمف ذم
ِ
ومًخ احل٩م إمم اًمٕمٛمرة وإسمٓم٤مئٝمؿ قمـ احلؾ ،ويمذًمؽ يمراهتٝمؿ ًمٚمحؾ قم٤مم احلديٌٞم٦م
ويمراهتٝمؿ ًمٚمّمٚمح ،وُمراضمٕم٦م َُمـ راضمع ُمٜمٝمؿ؛ وم٢من َُمـ َ
أذٟم٥م ذٟم ًٌ٤م
ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد
َ
ِ
صقشمف أذٟمٌقا ذٟم ًٌ٤م
يًتٖمٗمر اهلل ُمٜمف ،يمام أن اًمذيـ رومٕمقا أصقاهتؿ ومقق
يم٤من قمٚمٞمف أن
َ
شم٤مسمقا ُمٜمف وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
[احلجرات.]1 :
اًمرأي قمغم اًمديـ ومٚم٘مد رأج ُتٜمل يق َم أيب ضمٜمدل
ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ :اهتٛمقا
َ
أُمر رؾمقل اهلل
وًمق
ُ
أؾمتٓمٞمع أن أرد َ

ًمٗمٕمٚم٧م

()3

.

صدر قمـ
وقمجٚم٦م ٓ قمـ ؿمؽ ذم اًمديـ  -يمام
أُمقر صدرت قمـ ؿمٝمقة
َ
َ
ومٝمذه ٌ
ٍ
ٍ
يتقب؛
جي٥م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أن
ٟمقب
َ
وُمٕم٤مص ُ
طم٤مـم٥م اًمتجً ُس ًم٘مريش ُ -مع أهن٤م ذ ٌ
( )1رىمؿ (.)1641
( )3شم٘مدم (ص.)63 :
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6161وُمًٚمؿ (.)1166
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 ،صمؿ ىم٤مل :وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمٙمٚمامت ذم هذا اًمٌ٤مب

صمالصم٦م أىمً٤مم:
يمٗمر؛ ُمثؾ ىمقًمف :إن هذه ًم٘مًٛم ٌ٦م ُم٤م ُأريدَ هب٤م وضم ُف اهلل .
إطمداهـُ :م٤م هق ٌ
٤مف قمغم ص٤مطمٌف أن حيٌط قمٛمٚمف؛ ُمثؾ رومع اًمّمقت
ٟم٥م وُمٕمّمٞم٦م ُخي ُ
اًمث٤مينُ :م٤م هق ذ ٌ
ومقق صقشمف وُمثؾ ُمراضمٕم٦م َُمـ راضم َٕم ُف قم٤مم احلديٌٞم٦م سمٕمد صمٌ٤مشمف قمغم اًمّمٚمح ،وجم٤مدًم٦م
َُمـ ضم٤مد ًَم ُف يق َم ٍ
سمدر سمٕمد ُم٤م شمٌلم ًمف احلؼ؛ وهذا يمٚمف يدظمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ أُمره.
اًمث٤مًم٨مُ :م٤م ًمٞمس ُمـ ذًمؽ سمؾ ُحيٛمد قمٚمٞمف ص٤مطمٌف أو ٓ ُحيٛمد؛ يم٘مقل قمٛمر:
()1
ُم٤م سم٤م ًُمٜم٤م ٟم٘مٍم اًمّمالة وىمد ِ
أُمٜم٤م؟  ،ويم٘مقل قم٤مئِم٦م :أخؿ ي٘مؾ اهلل﴿ :ﮘ ﮙ
ُ ُ
()2
ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [احل٤مىم٦م]15 :؟  ،ويم٘مقل طمٗمّم٦م :أخؿ ي٘مؾ اهلل﴿ :ﮐ ﮑ
()3

ﮒ ﮓ﴾ [ُمريؿ]11 :؟

 ،ويمٛمراضمٕم٦م احلٌ٤مب ذم ُمٜمزل سمدر

()5( )4

.

وم٢مذا صمٌ٧م أنف حمرم ومٝمق مٜمقع ذم اًمنميٕم٦م ،ومال دًٓم٦م ومٞمف قمغم احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
اعمزقمقُم٦م ،سمؾ ومٞمف دًٓم٦م واوح٦م قمغم ظمالف ذًمؽ وٟم٘مٞمْمف ،صمؿ  -قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمف -
ومٝمق ُمـ اًمٜمّمح اجل٤مئز ٕنف أُم٤مُمف ٓ وراءه.
إُمر اًمً٤مدس :ذيمر أن اعمًٚمٛملم يٕمؽموقن قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،
ومل يٕمؽمض قمٚمٞمٝمؿ أطمدٌ سم٠مذى.

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)565
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)136
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (.)3455
( )4اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (.)144/5
( )6اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (ص.)155 :
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جمٛمؾ؛ وذًمؽ أن آقمؽماض قمغم ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء ًمف صقر:
هذا يمال ٌم َ
َ
إؿمٙم٤مل ذم ضمقازه إذا يم٤من سمحؼ،
اإلٟمٙم٤مر أُم٤م َُم ُٝمؿ ،ومٝمذا ٓ
اًمّمقرة إومم:
ُ
ِ
سمخالف اإلٟمٙم٤مر ُمـ ورائف ومٚمؿ يثٌ٧م ر ٌء ُمـ ذًمؽ اًمٌت٦م ،واًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يٓمٚم٥م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اًمٜمّمٞمح٦م واًمت٘مقيؿ ،ومٝمذا طمؼ،
()1

ًمٙمـ  -يمام شم٘مدم  -سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م سم٠من يٙمقن أُم٤مُمٝمؿ ٓ وراءهؿ .
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦مُ :مٜم٤مزقمتٝمؿ سم٤مًم٘مت٤مل سم٠من شمٙمقن اًمٗمرىم٦م ُمٗمًد ًة سم٤مؾمؿ اإلصالح
ذم ٟمٔمره٤م ،وم ُت٘م٤م َشمؾ يمام ومٕمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمع اخلقارج.

اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م :ىم٤مشمؾ أبق سمٙمر اعمرشمديـ ،ومل يؽمك هلؿ احلري٦م اعمدقم٤مة ذم ِ
شمرك
وآرشمداد قمـ اًمديـ ،وقمٚم َؾ ىمت٤مهلؿ قمغم شمرك اًمزيم٤مة أهنؿ شمريمقه٤م قمغم ٍ
ِ
وضمف
اًمزيم٤مة
ُيمٗمري.
الاشخذساك العششون:
أثٜمك اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من قمغم اًمذيـ صم٤مروا قمغم قمثامن وم٘م٤مل :وإذا يم٤مٟم٧م
اعمٕم٤مرو٦م اًمٗمردي٦م ًمًٞم٤مؾم٦م اخلٚمٗم٤مء هل إبرز ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمٛمر ،وم٘مد دظمؾ
ُ
شمٜمٔمٞمام ذم
ـمقرا ضمديدً ا ،وأظمذا ُسمٕمدً ا أيمثر
اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ً
ً
ُ
شم٠مظمذ ـم٤مسم ًٕم٤م ضمديدً ا ،طمٞم٨م
قمٝمد اخلٚمٞمٗمتلم قمثامن وقمكم ،وم٘مد سمدأت اعمٕم٤مرو٦م

فمٝمرت مج٤مقم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م ُمٕم٤مرو٦م ًمًٞم٤مؾم٦م قمثامن

 ،وىمد سمدأت ذم اًمٌٍمة

اٟمتِم٤مرا ،واؾمتٓم٤مقم٧م أن شمًت٘مٓم٥م إمم صٗمقومٝم٤م
واًمٙمقوم٦م وُمٍم ،صمؿ أصٌح٧م أيمثر
ً
سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م؛ يمٕمامر سمـ ي٤مه اًمذي أرؾم َٚم ُف قمثامن
َ
( )1شم٘مدم (ص.)63 :

عمٕمروم٦م أظمٌ٤مر هذه
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اعمٕم٤مرو٦م ذم ُمٍم ،وم٤مٟمْمؿ إمم صٗمقومٝم٤م.
ـم٤مًم٥م هب٤م ه١مٓء اعمٕم٤مروقن ًمًٞم٤مؾم٦م قمثامن حمدد ًة
وىمد يم٤مٟم٧م اعمٓم٤مًم٥م اًمتل
َ
شمتٛمثؾ ذم:
ِ
وقمزل إُمراء اًمذيـ
 -1اإلصالح اًمًٞم٤مد سم٤مظمتٞم٤مر أُمراء ُضمدد ًمألىم٤مًمٞمؿ،
يِمتٙمل ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس ،واعمقاوم٘م٦م قمغم قمقدة ىم٤مدة اعمٕم٤مرو٦م إمم سمٚمداهنؿ اًمتل ُٟمٗمقا
ُمٜمٝم٤م.
 -3اإلصالح آىمتّم٤مدي سم٤مًم٘مًؿ واًمٕمدل وشمقزيع اًمٗملء وإُمقال سم٤مًمتً٤موي.
 -6اإلصالح اإلداري سم٤مؾمتٕمامل ذوي إُم٤مٟم٦م واًم٘مقة ُمـ اعمًٚمٛملم ذم إقمامل
اإلداري٦م ًمٚمدوًم٦مً ،
سمدٓ ُمـ إىم٤مرب ،وهق ُمٌدأ شمٙم٤موم١م اًمٗمرص .
صمؿ ىم٤ملً :م٘مد َ
أدرك اخلٚمٞمٗم٦م واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ُمٕمف ُمنموقمٞم٦م ُم٤م ىم٤مم سمف اعمٕم٤مروقن
ٍ
ٍ
مج٤مقمٞم٦م ًمًٞم٤مؾم٦م اًمًٚمٓم٦م ،وهلذا أىمرهؿ قمثامن قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا ،وواومؼ
ُمٕم٤مرو٦م
ُمـ
ُمٜمٙمرا ح٤م
قمغم ذوـمٝمؿ ،ويمذا أىمرهؿ اًمّمح٤مسم٦م أظمرون ،وًمق يم٤من ُم٤م ومٕمٚمقه
ً
ضمٚمس ُمٕمٝمؿ قمثامن ،وح٤م أثٜمك قمٚمٞمٝمؿ ،وح٤م اؾمتج٤مب ًمنموـمٝمؿ ،وح٤م يم٤من قمكم
هق اًمقاؾمٓم٦م ،سمؾ ًمٌ٤مدر اًمّمح٤مسم٦م واخلٚمٞمٗم٦م إمم ُمٜمع هذا اعمٜمٙمر وإزاًمتف
ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده .
وجم٤مهبتف ًم٘مقًمف َُ :مـ رأى ُمٜمٙمؿ ً
ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مرو٦م ذم هذا اًمٓمقر ُمٕم٤مرو ً٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٦م ؾمٚمٛمٞم ً٦م شمرومع ؿمٕم٤مر
اإلصالح اًمًٞم٤مد .
صمؿ ىم٤مل :وىمد ظمرضم٧م هذه احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمـ ظمٓمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ،واٟمحروم٧م
سمٕمد أن رضمٕم٧م ُمرة أظمرى إمم اعمديٜم٦م سمٕمد اشمٗم٤مىمٝم٤م ُمع اخلٚمٞمٗم٦م قمغم اإلصالح
(( )1ص.)45 :

()1

.
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هذا اًمثٜم٤مء قمغم اًمثقار اًمذيـ صم٤مروا قمغم قمثامن ُمقسم٘م ٌ٦م ُم٤م يمٜم٧م أصدىمٝم٤م ًمقٓ أين
ٍ
ٍ
راؿمد قم٤مدل ،وم٢مهن٤م ًمق
ظمٚمٞمٗم٦م
ىمرأهت٤م ،وهذه اًمثقرة صمقر ٌة سم٤مـمٚم ٌ٦م ضم٤مئرة؛ ومٝمل قمغم

ٍ
يم٤مٟم٧م قمغم فم٤مملٍ ٍ
راؿمد قم٤مدل؟!.
وم٤مؾمؼ ًمٙم٤مٟم٧م حمرُم٦م ،ومٙمٞمػ قمغم
ومٙمؾ ُم٤م شم٘مدم ِذيمر ُه ُمـ ُطمرُم٦م اخلروج ووضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،ومٝمق ٌ
دًمٞمؾ
قمغم ومً٤مد هذه اًمثقرة قمغم ُمـ يم٤من فم٤م ًح٤م ،ومٙمٞمػ سمذي اًمٜمقريـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد؟!،

َ
ىم٤مشمؾ اهلل احلامؾم٦م اًمٗمٙمري٦م وآقمت٘م٤مدات اًمٌدقمٞم٦م يمٞمػ هتقي سم٠مصح٤مهب٤م ذم دريم٤مت
اًمْمالٓت واخلٞم٤مٓت.
وأظمػما صم٤مرت اًمث٤مئرة قمغم
وًمٕمٚمف شم٠مثر ذم هذا سمٙمالم ؾمٞمد ىمٓم٥م ح٤م ىم٤مل:
ً
قمثامن ،واظمتٚمط ومٞمٝم٤م احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،واخلػم سم٤مًمنم ،وًمٙمـ ٓ سمد عمـ يٜمٔمر إمم إُمقر
سمٕملم اإلؾمالم ،ويًتِمٕمر إُمقر سمروح اإلؾمالم ،أن ي٘مرر أن شمٚمؽ اًمثقرة ذم قمٛمقُمٝم٤م
يم٤مٟم٧م ومقر ًة ُمـ روح اإلؾمالم

()1

.

وٓ يٜمٗمع اًمديمتقر ىمقًمف سمٕمد ذًمؽ :وىمد ظمرضم٧م هذه احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمـ
ظمٓمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ،واٟمحروم٧م سمٕمد أن رضمٕم٧م ُمر ًة أظمرى إمم اعمديٜم٦م سمٕمد اشمٗم٤مىمٝم٤م ُمع
اخلٚمٞمٗم٦م قمغم اإلصالح  ،وم٢من هذا ُم١ميمدٌ صمٜم٤م َء ُه قمغم اًمثقرة إومم قمغم قمثامن سمـ
قمٗم٤من  -ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه  -ىمٌؾ رضمققمٝم٤م.
الاشخذساك الحادي والعششون:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وىمد ىم٤مل قمثامن
شمريدون؟ ىم٤مًمقاٟ :م٘متٚمؽ أو ٟمٕمزًمؽ.

( )1اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م (ص.)153 :

عمـ طم٤مسوهُ :م٤م
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ٍ
ُ
ٟمٗمرا ُمـ ظمٞم٤مرهؿ ومٜمحٙمٛمٝمؿ
ىم٤مل :أومال
ٟمٌٕم٨م إمم أوم٤مق ومٜم٠مظمذ ُمـ يمؾ سمٚمد ً
()1

ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ؟ ،وم٢من يمٜم٧م ُمٜمٕمتٙمؿ طم ًّ٘م٤م أقمٓمٞمتٙمٛمقه .
وهذا ي١ميم د ُمٌدأ اًمتح٤ميمؿ إمم إُم٦م قمٜمد وىمقع اًمتٜم٤مزع سملم اًمًٚمٓم٦م وسمٕمض
ومئ٤مت اعمجتٛمع

()2

.

والجىاب على هزا مً أوحه:
اًمقضمف إول :ذم إؾمٜم٤مد اخلؼم َُمـ مل أضمد ًمف شمرمج ً٦م؛ ُمثؾ ُمقمم ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر
ٙمٛم ُف قمغم اًم٘مّم٦م ،وًمق صح٧م ًمٌلم ذًمؽ يمام سملم
قمـ أبٞمف .واًمديمتقر مل يذيمر ُطم َ
ٍ
طمدي٨م وظمؼم .وم٢مذا مل شمثٌ٧م قمٜمده ومٙمٞمػ
طمٙمٛم ُف قمغم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم أيمثر ُمـ
َ
يًتدل هب٤م قمغم طمٙم ٍؿ قمٔمٞمؿ يمٝمذا؟!.
اًمقضمف اًمث٤مين :إن ومٕمؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من

يرضمع إمم اضمتٝم٤مده ذم ومٕمؾ إصٚمح،

ِ
طمٙمام
ًمٗمٕمؾ إصٚمح ،وًمٞمس ُُمٚمز ًُم٤م عمـ سمٕمدُ وٓ
ومٝمق ُمـ ضمٜمس اضمتٝم٤مدات اًمقٓة
ً
ِ
ِ
وٟمٔمره ًمألصٚمح.
ٓضمتٝم٤مد اإلُم٤مم
راضمع ً -مق صح٧م اًم٘مّم٦م -
قم٤مُم٤م ،وإٟمام
ٌ
ًّ
الاشخذساك الثاوي والعششون:
اؾمتدل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من سمٗمٕمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ،وم٘م٤مل :ويمؾ
ذًمؽ يدظمؾ وٛمـ دائرة اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واعمٕم٤مرو٦م اجلامقمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م

( )1شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿمٌ٦م (.)1153/4
(( )3ص.)66 :
(( )6ص.)64 :

()3

.
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()1

شم٘مدم أهنؿ ُم٤م أرادوا اًم٘مت٤مل ،وأهنؿ ٟمدُمقا قمغم ومٕمٚمٝمؿ يمام سملم ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،
() 1
سمٗمٕمؾ ٟمدم ص٤مطمٌف قمغم ِ
ومٕمٚمف ،وىمد شم٘مدم .
ومٙمٞمػ ُحيت٩م
ُ
ٍ َ
الاشخذساك الثالث والعششون:
ىم٤مل طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من :إن ىمّم٦م اًمتحٙمٞمؿ ذاهت٤م ٌ
واوح قمغم أن إُم٦م هل
دًمٞمؾ
ٌ
َ
طمّمؾ سملم احلزسملم دًمٞمؾ قمغم دمذر
احلٙمؿ ذم اظمتٞم٤مر َُمـ صخت٤مره ًمإلُم٤مُم٦م ،يمام أن ومٞمام
ُ
احلزسمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وُمنموقمٞم٦م آٟمتامء اًمًٞم٤مد ،وهق اعمٞمؾ ُمع ـمرف دون ـمرف،
سمدقمقى أنف إضمدر سم٘مٞم٤مدة إُم٦م وإدارة ؿمئقهن٤م

()2

.

في هزا مؤاخزجان:
اعم١ماظمذة إومم :ضمٕمؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ ظمالف سملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
وُمـ ُمٕمف ،وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

وُمـ ُمٕمف = ً
دًمٞمال قمغم أن اظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ

راضمع ًمألُم٦م.
ٌ

وإن اًم٘مقل سم٠من احلٙمؿ واًمقٓي٦م يٙمقن سمٓمريؼ آظمتٞم٤مر ٌ
ىمقل طمؼ ٓ ُِمر َي٦م ومٞمف؛
ِ
يمر إدًم٦م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م واإلمج٤معً ،مٙمـ هذا آظمتٞم٤مر ًمٞمس ُمـ
يمام شم٘مدم ذ ُ
راضمع ٕن٤مس
إُم٦م يمٚمٝم٤م ،وًمٞمس ذم اًم٘مّم٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ؛ سمؾ ومٞمٝم٤م أن إُمر
ٌ
حمدوديـ ُمٕمٞمٜملم ُمٕمرووملم .وهذا ٍ
ِ
ٍ
ؾمٌؼ ُ
سمٞم٤من
ٟم٘مض
يم٤مف ذم
أصؾ قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م َ
وأجْم٤م ًمٞمس ذم ىمّم٦م اًمتحٙمٞمؿ أن شمقزم اًمقٓي٦م سمٖمػم ـمريؼ آظمتٞم٤مر ٓ
ومً٤مده،
ً
همػم ُه ُمـ اًمٓمرق؛ يم٤مًمتقزم سم٤مًمٖمٚمٌ٦م.
يّمح ً
ذقم٤م؛ وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مٓظمتٞم٤مر ٓ يٜمٗمل َ
( (1شم٘مدم (ص.)116 :
(( )3ص.)66 :
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اعم١ماظمذة اًمث٤مٟمٞم٦م :اؾمتدًٓمف قمغم شم٘مًؿ اعمًٚمٛملم ذم ىمّم٦م اًمتحٙمٞمؿ إمم صٜمَٗملم
= قمغم ضمقاز اًمتحزب اًمًٞم٤مد.
وهزاالاشخذالل اشخذالل هىس وخشف؛ ورلك ألشباب أركش منها أمشًٍ:
ضم٤مئز حمٛمقد ًمٞمًتدل
اًمًٌ٥م إول :أن هذا اًمت٘مًؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمذُمق ٌم ٓ ٌ
سمف؛ ويدل قمغم أنف ُمذُمق ٌم أن أيمثر اًمّمح٤مسم٦م اقمتزًمقه ،وأثٜمك رؾمقل اهلل قمغم احلًـ
ؾمٞمّمٚمح سمف سملم اعمًٚمٛملم ومٞمٙمقٟمقن أُم٦م واطمدة.
أن اهلل
ُ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وذم اًمث٤مين ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وحمٛمد سمـ
ُمًٚمٛم٦م؛ وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وٟمحقهؿ .وًمٕمؾ أيمثر إيم٤مسمر ُمـ
()1

ُ
أومْمؾ ُمـ ؾمٕمد
اًمٕمًٙمريـ سمٕمد قمكم
اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا قمغم هذا اًمرأي ؛ ومل يٙمـ ذم
َ
اسمـ أيب وىم٤مص ،ويم٤من ُمـ اًم٘م٤مقمديـ

()2

.

ُ
احلدي٨م يٌلم أن اًمٜمٌل
أجْم٤م :ومٝمذا
وىم٤مل ً

أظمؼم أن حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ٓ

َ
اقمتزل ذم اًم٘مت٤مل ومٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ٓ ُمع قمكم وٓ ُمع ُمٕم٤موي٦م ،يمام
شميه اًمٗمتٜم٦م ،وهق مـ
اقمتزل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وأبق سمٙمرة،
وقمٛمران سمـ طمّملم ،وأيمثر اًمً٤مسم٘ملم إوًملم.
وهذا يدل قمغم أنف ًمٞمس هٜم٤مك ٌ
واضم٥م وٓ ُمًتح٥م ،إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ مل
ىمت٤مل
ٌ
يٙمـ ُ
اًمقاضم٥م أو اعمًتح٥م
شمرك ذًمؽ م٤م ُيٛمدَ ُح سمف اًمرضمؾ ،سمؾ يم٤من َُمـ َوم َٕم َؾ
َ
()3
ُ
أومْمؾ مـ َشمر َيم ُف ،ودل ذًمؽ قمغم أن اًم٘مت٤مل ىمت٤مل ومتٜم٦م .
( )1أي قمغم آقمتزال.
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)11/66
(ُ )6مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)643/1

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

328

اًمًٌ٥م اًمث٤مين :اخلالف سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م يم٤مًمدوًمتلم اعمًت٘مٚمتلم ٓ أنف تز ٌب
ؾمٞم٤مد ذم دوًم٦م واطمدة.
الاشخذساك الشابع والعششون:
َ
َ
يٙمقن احل٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من ُمـ ىمريش
اؿمؽماط أن
رد اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من
وم٘م٤مل :يمام شم١ميمد طم٤مدصم٦م اًمً٘مٞمٗم٦م أن اؿمؽماط اًم٘مرؿمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م مل يٙمـ ُمٕمرو ًوم٤م
ٟم٤مز َع ومٞمٝم٤م إنّم٤مرَ ،
وح٤م اطمت٩م أبق سمٙمر وقمٛمر
وٓ ُمٕمٚمق ًُم٤م سملم اًمّمح٤مسم٦م ،وإٓ ح٤م َ
سمٛمثؾ هذه احلج٩م

()1

.

صمؿ ىم٤مل ذم احل٤مؿمٞم٦م :وىمد ؿمٙم َؽ احل٤مومظ ذم دقمقى اإلمج٤مع؛ ح٤م روي قمـ
َ
اسمـ
اؾمتخالف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ،وىمد
قمٛمر أنف أراد
َ
اؾمتِمٙمؾ ُ
اسمـ
سم٤ميع وم٘مٝم٤م ُء اًمٕمراق
وظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم ومٞمٝم٤م َ
يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )66/5يمٞمػ َ
ُ
إؿمٕم٨م ومل يٙمـ ُمـ ىمريش سمؾ ُمـ يمٜمدة؟؛ وومٞمٝمؿ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم
واًمًٌ٥م هق أن هذه اًم٘مْمٞم٦م مل شمٙمـ فم٤مهر ًة ً
أصال ذم اًم٘مرن
ويمثػم ُمـ ىمريش!
ُ
ٌ
اإلمج٤مع ذم اًمٕمٍم اًمٕمٌ٤مد سمحٙمؿ إُمر اًمقاىمع ،وإٓ
إول ،وإٟمام ادقمل قمٚمٞمٝم٤م
ُ
وم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة أؿم ٌَ ُف سم٤مٕظمٌ٤مر ُمٜمٝم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم ،وهذا ُم٤م ِ
ومٝم َٛم ُف إنّم٤مر.
ُ
وىمد روى اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )416/1قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧مً :مق يم٤من
ُ
رؾمقل اهلل  ،وزيد سمـ طم٤مرصم٦م مل يٙمـ ُمـ ىمريش ،وىمد روى
زيد طم ًّٞم٤م ٓؾمتخٚمٗمف
أمحد ذم اعمًٜمد (ُ )33/1مـ ـمريؼ أيب راومع أن قمٛمر ىم٤ملً :مق أدريمٜمل أطمد رضمٚملم
صمؿ ضمٕمٚم٧م هذا إُمر ًمف ًمقصم٘م٧م سمف :ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م وأبق قمٌٞمدة سمـ اجلراح.

(( )1ص.)61 :
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ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر :إؾمٜم٤مده صحٞمح ورواه أمحد (ُ )16 /1مـ ـمريؼ ذيح سمـ
قمٌٞمد وراؿمد سمـ ؾمٕمد وهمػممه٤م أن قمٛمر ىم٤مل :وم٢من أدريمٜمل َأ َضمكم وىمد شمقذم أبق
اؾمتخٚمٗم٧م ُمٕم٤م َذ سمـ ضمٌؾ .
قمٌٞمدة
ُ
ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ( :)115/16رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ،وهق ُمرؾمؾ إٓ أنف قمـ
مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم ذم اًمِم٤مم ومٞمت٘مقى سمٓمرىمف .
()1

ً
ُمٓمقٓ رواي ً٦م ودراي٦م .
اجلقاب قمغم هذا
ىمد ؾمٌؼ  -سمحٛمد اهلل -
ُ
ًمٙمـ سم٘مل ىمقًمف :إن اإلمج٤مع ادقمل سمٕمد اًمٕمٍم اًمٕمٌ٤مد سمحٙمؿ إُمر اًمقاىمع.
هزه ً
أًظا مً عجائبه وغشائبه مً جالجت أوحه:
اًمقضمف إول :أن إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ُمـ رؾمقل اهلل

ىمٌؾ اًمٕمٍم إُمقي

واًمٕمٌ٤مد؛ ومٝمؾ يّمح أن شمرد إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م سمٛمثؾ هذه اًمتقمه٤مت
واًمت٠مويالت اهلزيٚم٦م.
اإلمج٤مع ذم
أفمٝمروا
اًمقضمف اًمث٤مين :أن هذا
َ
ـمٕمـ ذم أهؾ اًمًٜم٦م واًمٕمٚمامء اًمذيـ َ
ٌ
هذه اعمً٠مخ٦م قمغم ٍ
أُمر ديٜمل خمٓمئلم سمًٌ٥م شم٠مثػم اًمقاىمع ،وُمـ ه١مٓء قمٚمام ُء اًمًٚمػ
()2

ح٤م ذيمروا اإلمج٤مع قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمالُمٝمؿ .

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن إنّم٤مر ؾمٚمٛمقا هبذا ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة ،وأرضمٕمقا
إُمر ًم٘مريش؛ وًمقٓ أن اًمقطمل ضم٤مء سمذًمؽ ح٤م ؾمٚمٛمقا سمف.

( )1شم٘مدم (ص.)114 :
( )3شم٘مدم (ص.)116 :
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الاشخذساك الخامض والعششون:
ذيمر اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من أنف م٤م يدل قمغم احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُ
ومٕمؾ اخلقارج
ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وومٕم ُٚمف ُمٕمٝمؿ ،ىم٤ملً :م٘مد ظمرضمقا قمـ ـم٤مقمتف ،ويم٤مٟمقا يٓمٕمٜمقن
ومٞمف ،وهق خيٓم٥م قمغم اعمٜمؼم ،ومٙم٤من ٓ يتٕمرض هلؿ ،سمؾ ىم٤مل يمٚمٛمتف اعمِمٝمقرة اًمتل
أصٌح٧م ىم٤مقمد ًة راؾمخ٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٓمقائػ اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمرأي طمٞم٨م
ىم٤مل :هلؿ قمٚمٞمٜم٤م صمالث؛ أٓ ٟمٌد َأ ُهؿ سم٘مت٤مل ُم٤م مل ي٘م٤مشمٚمقٟم٤م ،وأٓ ٟمٛمٜم َٕم ُٝمؿ ُمً٤مضمد اهلل
()1
اؾمٛم ُف ،وأٓ ِ
ٟمحر َُم ُٝمؿ ُمـ اًمٗملء ُم٤م داُم٧م أجدّيؿ ُمع أجديٜم٤م .
أن يذيمروا ومٞمٝم٤م َ

َ
طمراُم٤م ،وٓ شم٘مٓمٕمقا
اؿمؽمط ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل :قمغم أن ٓ شمًٗمٙمقا د ًُم٤م
صمؿ
ً

ً
ؾمٌٞمال ،وٓ شمٔمٚمٛمقا ذُم ًّٞم٤م.
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

 :ومٚمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ إ ًذا؟ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿمداد :واهللِ ُم٤م َ
سمٕم٨م
()2

إًمٞمٝمؿ طمتك ىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ ،وؾمٗمٙمقا اًمدُم٤مء ،واؾمتحٚمقا اًمذُم٦م  .وهذا ي١ميمد ُمدى
احلري٦م اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يم٤من يامرؾمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،
وم٘مد شمٕم٤م َُمؾ قمكم

ُمع اخلقارج ىمٌؾ أن يًٚمقا اًمًٞمػ قمغم إُم٦م

()3

.

( )1أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( ،)653/1وأبق قمٌٞمد ذم إُمقال  ،وذم إؾمٜم٤مده يمثػم سمـ ٟمٛمػم
مل يقصم٘مف ُمٕمتؼم ،ووٕمػ إثر إًمٌ٤مين ذم اإلرواء (.)111/6
( )3أظمرضمف أمحد ( ،)61/1ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( :)656/13شمٗمرد سمف أمحد
وإؾمٜم٤مده صحٞمح ،واظمت٤مره اًمْمٞم٤مء  -يٕمٜمل ذم (اعمخت٤مرة) . -
(( )6ص.)66 :
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الجىاب مً وحهين:
اًمقضمف إول :دًم٧م إدًم٦م قمغم ىمتؾ اخل٤مرضمل ٕنف ُمٌتدع ظم٤مرضمل ،وم٠مجـ
احلري٦م اعمدقم٤مة؟!.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٠مُم٤م ُ
ىمتؾ اًمقاطمد اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمـ اخلقارج؛
يم٤محلروري٦م واًمراومْم٦م وٟمحقهؿ :ومٝمذا ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٗم٘مٝم٤مء مه٤م روايت٤من قمـ اإلُم٤مم
أمحد .واًمّمحٞمح أنف جيقز ُ
ىمتؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ؛ يم٤مًمداقمٞم٦م إمم ُمذهٌف وٟمحق ذًمؽ مـ
ومٞمف ومً٤مد .وم٢من اًمٜمٌل

ٛمقهؿ وم٤مىمت ُٚمقهؿ
ىم٤مل :أجٜمام ًم٘مٞم ُت ُ

وىم٤ملً :مئ ْـ أدريم ُتٝمؿ ٕىمتٚمٜم ُٝمؿ َ
ىمتؾ قم٤مد

()2

()1

.

.
()3

ًميسم٧م اًمذي ومٞمف قمٞمٜم٤مك .
وىم٤مل قمٛمر ًمّمٌٞمغ سمـ قمًؾً :مق وضمد ُشم َؽ حمٚمق ًىم٤م
ُ
وٕن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ـمٚم٥م أن ُي٘متؾ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م أول اًمراومْم٦م طمتك
هرب ُمٜمف.
ومً٤مدهؿ إٓ
وٕن ه١مٓء ُمـ أقمٔمؿ اعمٗمًديـ ذم إرض؛ وم٢مذا مل يٜمدومع
ُ
يم٤من ذم ِ
ٍ
َ
سم٤مًم٘متؾ ُىمتٚمقا ؛ وٓ جي٥م ُ
اًم٘مقل أو َ
ىمتٚمف
واطمد ُمٜمٝمؿ إذا مل ُئمٝمر هذا
ىمتؾ يمؾ
ُمٗمًدة راضمح٦م.
وهلذا َ
َ
ىمتؾ ذًمؽ اخل٤مرضمل اسمتدا ًء ًمئال يتحد َ
اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا
شمرك اًمٜمٌل
ث ُ
ي٘متؾ أصح٤مسمف  ،ومل يٙمـ إذ َ
ذاك ومٞمف ومً٤م ٌد قم٤مم؛ وهلذا شمرك قمكم ىمت َٚمٝمؿ َ
ُ
أول ُم٤م
فم٤مهرا مل
يمثػما ويم٤مٟمقا داظمٚملم ذم اًمٓم٤مقم٦م واجلامقم٦م
ً
فمٝمروا؛ ٕهنؿ يم٤مٟمقا ظمٚم ً٘م٤م ً
( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)153 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)156 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)156 :
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()1

أوو ِح ُم٤م ُسملم أن
 ،وهذا ُمـ َ

حي٤مرسمقا أهؾ اجلامقم٦م ،ومل يٙمـ يتٌلم ًمف أهنؿ ُه ْؿ
احلري٦م اعمزقمقُم٦م اًمتل يدقمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من طمري ٌ٦م سم٤مـمٚم٦م؛ ٕن قمٛمر

أرا َد

ىمتؾ صٌٞمغ سمـ قمًؾ ح٤م فمٜمف ظم٤مرضم ًّٞم٤م.
()2

اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدم ذيمر إدًم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ ؾم٥م اًمًٚمٓم٤من وإؿم٤مقم٦م أظمٓم٤مئف م٤م
ومٞمج٥م إٟمٙم٤مره؛ ًمألدًم٦م
يدل قمغم أن ومٕمؾ اخلقارج ح٤م ؾمٌقا قمٚم ًّٞم٤م حمرم؛ وُم٤م يم٤من حمر ًُّم٤م
ُ
ِ
إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرً ،مٙمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م شمرك
اًمداًم٦م قمغم وضمقب
إًمزاُم ُٝمؿ سم٤مًم٘مقة ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م ،ومٚمام سمدؤوا سم٤مًم٘مت٤مل شمرضمح٧م ُمّمٚمح ُ٦م ىمت٤مهلؿ.
َ
ٍ
جي٥م ُ
واطمد ُمٜمٝمؿ إذا مل
ىمتؾ يمؾ
وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ح٤م ىم٤مل :وٓ ُ
َ
ىمتؾ ذًمؽ
ُئمٝمر هذا اًم٘مقل أو يم٤من ذم ىمتٚمف ُمٗمًدة راضمح٦م .وهلذا شمرك اًمٜمٌل
اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف  ،ومل يٙمـ إذ ذاك ومٞمف
اخل٤مرضمل اسمتدا ًء ًمئال يتحدث ُ

ومً٤م ٌد قم٤مم؛ وهلذا َ
شمرك قمكم ىمت َٚم ُٝمؿ َ
يمثػما ويم٤مٟمقا
أول ُم٤م فمٝمروا؛ ٕهنؿ يم٤مٟمقا ظمٚم ً٘م٤م ً
()1
فم٤مهرا مل حي٤مرسمقا أهؾ اجلامقم٦م. ...
داظمٚملم ذم اًمٓم٤مقم٦م واجلامقم٦م
ً
الاشخذساك الصادس والعششون:

ُمٜمٙمرا ًمٚمٖم٤مي٦م؛ وهق طمري٦م آقمت٘م٤مد ،وأن
أُمرا
ً
ىمرر اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ً
ىمت٤مل قمكم ًمٞمس ٕضمؾ قم٘م٤مئدهؿ وم٘م٤مل:
طمٞم٨م ِ
وٛم َـ عمخ٤مًمٗمٞمف ذم اًمرأي ُ -مع شمٓمرومٝمؿ وهمٚمقهؿ  -احلري٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م
واًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحل٘مقق اح٤مًمٞم٦م ،ومٚمؿ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ إٓ دوم ًٕم٤م ًمٕمدواهنؿ وُمٜم ًٕم٤م
ِ
أن
ًمٕمٚمٛمف
ًمٗمً٤مدهؿ ٓ ومً٤مد آرائٝمؿ وشمٓمرومٝم٤م أو ُمٕم٤مروتٝمؿ ًمف ذم اًمرأي؛
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)455/36
( )3شم٘مدم (ص.)45 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمٛمٌدأ ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾
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()1

.

الجىاب مً أوحه:
اًمقضمف إول :شم٘مدم شمقضمٞمف ُمٕمٜمك ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ،وأنف ٓ ُمًتٜمدَ ًمدقم٤مة
()2

طمري٦م آقمت٘م٤مد اًمٙمٗمري واًمٌدقمل ذم آؾمتدٓل هب٤م .
اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدم سمٞم٤من أن إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م َ
وومٕمؾ قمٛمر ُمع صٌٞمغ سمـ قمًؾ =
()3

يدل قمغم ىمتؾ اخل٤مرضمل ٓقمت٘م٤مده .
ِ
ٕضمؾ احل ـري٦م ،وإٟمٛمـ ـ ـ٤م
اًمقضمف اًمث ـ ـ٤مًمـ ـ ـ٨م :أن شمـ ـرك قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م هلؿ ًمٞمـ ـ ـس
()4

ًمٚمٛمّمٚمح٦م  -يمام شم٘مدم . -
اًمقضمف اًمراسمع :أن طمري٦م آقمت٘م٤مد اعمدقم٤مة صخ٤مًمػ يمؾ ٟمص ذم إُمر سم٤معمٕمروف
أُمرا واضم ًٌ٤م ُمثؾ
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمذي هق ؾمٌ٥م ظمػمي٦م هذه إُم٦م ،وُم٤م
َ
ظم٤مًمػ ً
هذا ومٝمق ًمٞمس ُمـ ذع اهلل وٓ دمٞمزه اًمنميٕم٦م ،وخي٤مًمػ آي٤مت احلدود ذم ذب
اخلٛمر واًمزٟمك وهٙمذا.
الاشخذساك الصابع والعششون:
أس اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ذم يمت٤مسمف (اًمٗمرىم٤من) قمغم دقمقشمف إمم احلري٦م اعمزقمقُم٦م،
وهل أنف ُيؽمك ٕهؾ إطمزاب واًمٌدع طم٘مٝمؿ ذم اًمدقمقة إمم ُم٤م ؿم٤مؤوا ،وزاد أن

(( )1ص.)51 :
( )3شم٘مدم (ص.)164 :
( )6شم٘مدم (ص.)154 :
( )4شم٘مدم (ص.)663 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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شمٕمٚمؼ سمٙمالم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل فمٜمف ٟم٤موم ًٕم٤م ًمف ذم شم٘مرير طمريتف اعمٗمرـم٦م وم٘م٤مل :يمؾ هذا
اًمٗمجقر واًم٘مقل اًمزور أؿم٤م َقم ُف قمٜمل  -ومالن ٕ -ين أدقمق إمم (احلري٦م واًمتٕمددي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م)
ذم فمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل اًمذي ؾمٛمح سمقضمقد همػم اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ
اًمٙمت٤مب واعمجقسً ،م٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ وًمٙمقن اًمٜمٌل

مل يتٕمرض

ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع اعمًٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يِم٤مورهؿ اًمٜمٌل يمٖمػمهؿ ويٕمؽموقن
قمٚمٞمف ومال يتٕمرض هلؿ ،ومٛمـ سم٤مب أومم اعمخ٤مًمٗملم ذم اًمرأي ُمـ اعمًٚمٛملم يمام َ
ومٕمؾ
قمكم وقمثامن ُمع اخلقارج وأهؾ إهقاء؛ ومام سم٤م ًُم َؽ سم٤مٕطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٚمتزم
سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمدوًم٦م ذم اإلؾمالم ،وشمتٜم٤مومس ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم اًمؼماُم٩م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؟ ،ىم٤مل
اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم ؿم٠من طمرُم٦م اًمتٕمرض ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم إٓ سمٌٞمٜم٦م .
()1

ً
ـمقيال ،وُم٤م ذيمره هذا شم٘مدم اجلقاب قمٜمف ًمٙمٜمف زاد سمٜم٘مؾ يمالم
صمؿ ٟم٘مؾ يمال ًُم٤م
ًمٚمِم٤مومٕمل ـمقيؾ ظمالصتف قمد ُم اًمتٕمرض ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،وأهنؿ ُيٕم٤م َُمٚمقن سم٤مًمٔم٤مهر دون
اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ سمٓمقهنؿ وٓ ُيٚمتٗم٧م إمم اًمٔمٜمقن ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ،وهذا اًمٙمالم قمٚمٞمف،
وذًمؽ أن اًمِم٤مومٕمل يمرر أنف ًمٞمس ًمف إٓ اًمٔم٤مهر ،ومٛمٕمٜمك هذاَُ :مـ أفمٝمر ٟمٗم٤م َىم ُف و ُيمٗمره
ُقم ِ
قُم َؾ سم٤مًمٔم٤مهر؛ وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل  -ومٞمام ٟم٘مؾ اًمٕمٌٞمً٤من  :-وأن ُطمٙمٛم ُف قمٚمٞمٝمؿ ذم
اًمدٟمٞم٤م ْ
إن أفمٝمروا اإليامن ُضمٜم٦م هلؿ.
أجْم٤مّ :
أفمٝمر م٤م يٕمٚمؿ ضمؾ
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ً
ويمؾ َُمـ َطم َ٘م َـ د َُم ُف ذم اًمدٟمٞم٤م سمام َ
ِ
ذ ِ
همػم ُه  ،صمؿ ىم٤مل:
يمٝمؿ ٕنف أب٤من أنف مل ي َقل
َ
احلٙمؿ قمغم اًمنائر َ
صمٜم٤مؤه ظمال َوم ُف ُمـ ْ
ىمد قمٚمؿ رؾمقل اهلل

وطم٘مـ دُم٤م َء ُهؿ سم٤مًمٔم٤مهر ،وشمقمم اهلل
أن اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مذسمقن
َ

ُمٜمٝمؿ اًمنائر ...اًمخ .
( )1شم٘مدم (ص.)663 ،615 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

سيح ذم أن رؾمقل اهلل
هذا اًمٙمالم ُمـ اًمِم٤مومٕمل
ٌ
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مل يٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًم٘متؾ وٓ

ظمالف هذا ُمـ اًمٙمٗمر ًمٕم٤م َُم َٚم ُٝمؿ
همػمه ٕنف قم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمٔم٤مهر ،وُمٕمٜمك هذاً :مق أفمٝمروا
َ
سمام أفمٝمروا؛ وهق اًمٙمٗمر.
٥م يمٞمػ يًتِمٝمد طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من سمٙمالم اًمِم٤مومٕمل وهق قمٚمٞمف ٓ
ومٙمؿ أتٕمج ُ
ًمف!! ،صمؿ إن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أبٕمدُ ُم٤م يٙمقن قمـ احلري٦م اًمتل يدقمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من،
ومٙمٞمػ يتقمهف ؾمٚم ًٗم٤م ًمف؟! ،وهذا يتٌلم سم٠مُمقر:
واوح ذم أن اعمٜم٤موم٘ملم ًمق أفمٝمروا
إُمر إول :أن يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اًمً٤مسمؼ
ٌ
اًمٙمٗمر ًمٕم٤م َُم َٚم ُٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم َ٦م اًمٙمٗم٤مر ٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم١مُمٜملم ذم اًمٔم٤مهر.
إُمر اًمث٤مين :أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف إم ي٘مرر َ
ىمتؾ اعمرشمد ،وهق اًمذي
شمرك ديـ اإلؾمالم إمم ديـ اًمٙمٗمر.
ىم٤مل :صمؿ اٟمت٘مؾ قمـ اإليامن إمم اًمنمك ُمـ سم٤مًمٖمل اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء اؾم ُتتٞم٥م؛
٥م ُىمتؾ ،ىم٤مل اهلل
وم٢م ْن شم٤مب ُىمٌؾ ُمٜمف ،وإن مل ي ُت ْ

﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ [اًمٌ٘مرة]311 :

()1

.

ِ
اعمٗمرـم٦م اعمزقمقُم٦م اًمتل يدقمٞمٝم٤م
خي٤مًمػ احلري٦م
اًمت٘مرير ُمـ اًمِم٤مومٕمل
وهذا
ُ
ُ
طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من.
إُمر اًمث٤مًم٨م :أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ؿمديدٌ قمغم أهؾ اًمٌدع ،وُمٜمٝمؿ ُ
أهؾ اًمٙمالم.
طمٙمؿ قمٛمر ذم صٌٞمغ .
ىم٤مل اًمذهٌل :وقمـ اًمِم٤مومٕملُ :طمٙمٛمل ذم أهؾ اًمٙمالم،
ُ

( )1إم (.)354/1

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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ٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل أنف ىم٤ملُ « :طمٙمٛمل ذم ِ
صمؿ َ
أهؾ اًمٙمالم أن ُييسمقا سم٤مجلريد،
ٓم٤مف هبؿ ذم اًمٕمِم٤مئرُ ،يٜم٤مدى قمٚمٞمٝمؿ :هذا َضمزا ُء ُمـ َ
ُ
شمرك
وحيٛمٚمقا قمغم اإلسمؾ ،و ُي َ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وأىمٌؾ قمغم اًمٙمالم .
صمؿ ىم٤مل :وىم٤مل أبق قمٌد اًمرمحـ إؿمٕمري ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:
شم٘مٜمٞمع رؤوؾمٝمؿ سم٤مًمًٞم٤مط ،وشمنميدُ هؿ ذم اًمٌالد.
ُمذهٌل ذم أهؾ اًمٙمالم
ُ
ىمٚم٧م  -أي اًمذهٌل ً :-مٕمؾ هذا ُمتقاشمر قمـ اإلُم٤مم

()1

ـها .

أجـ هذا ُمـ احلري٦م اًمتل يدقمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ويريد أن يٜمًٌٝم٤م إمم اإلُم٤مم
اًمِم٤مومٕمل؟!.

قم٘مؾ وقمٚمؿ راضمح ًم َٙمٗم٤مه ذم ِ
وإٟمف ًمق يم٤من حل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ٌ
شمرك هذه احلري٦م
ُ
ٌ
ٌ

اعمدقم٤مة أنف ٓ يًتٓمٞمع ٟم٘م َٚمٝم٤م قمـ قم٤مملٍ ُمٕمتؼم ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم.
الاشخذساك الثامً والعششون:
َ
إصؾ اإليامين
ومٛمـ مل يثٌ٧م هذا
همٚمق اًمديمتقر طم٤ميمؿ ذم احل٤ميمٛمٞم٦م وم٘م٤ملَ :
اًمٕمٔمٞمؿ  -أي شمقطمٞمد اهلل اعمٓمٚمؼ ذم طم٤ميمٛمٞمتف وإومراده هب٤م  -مل يً َٚم ْؿ ًمف شمقطمٞمدُ اهلل
ذم قمٌ٤مدشمف وـم٤مقمتف؛ إذ اًمٕمٌ٤مدة واًمٓم٤مقم٦م هلل ٓ ُشمٕمرف إٓ قمـ ـمريؼ ُطمٙمؿ اهلل
وذقمف ،وٓ َ
ؾمٌٞمؾ ًٓمتزام ُطمٙمؿ اهلل إٓ سم٤مإلىمرار واإليامن سم٠منف وطمدَ ُه اًمذي ًم ُف
احلٙمؿ واًمتنميع وإُمر ،يمام ًمف اخلٚمؼ ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [إقمراف]64 :

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)35/13
(( )3ص.)56 :

()2

.

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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()1

همٚمقه هذا هق همٚمق اخلقارج ذم احل٤ميمٛمٞم٦م  -يمام شم٘مدم  -ذم يمالم اإلُم٤مم قمٌد
()2

اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة هلذه اعمً٠مخ٦م ،وىمد سمًٓم ُتٝم٤م ذم ُمقاوع .
الاشخذساك الخاشع والعششون:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :يمام أن ذم ىمقًمف﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾ صمالث
إؿم٤مرات:
إومم :أنف ضم٤مء سمٚمٗمظ اجلٛمع (أوزم إُمر) ومل ْ
ي٘مؾ (وزم إُمر)؛ ًمٌٞم٤من أن أوزم
إُمر ُه ْؿ مج٤مقم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء واًمرؤؾم٤مء وىم٤مدة اعمجتٛمع ،ومٝم١مٓء هؿ
دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ إذا اشمٗم٘مقا قمغم ٍ
رأي ومل خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وم٢من اظمتٚمٗمقا
اًمذيـ ُ
وضم٥م اًمرد إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
اع سمٞمٜمٝمؿ وسملم إُم٦م
َ
وىمع ٟمز ٌ
وشمٜم٤مزقمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أو َ

()3

.

شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مىمٓم٦م وأهن٤م خم٤مًمٗم ٌ٦م ًمألطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وإمج٤مع
()4
ٍ
ؾم٤مىمٓم٦م ٓىمٓم ً٦م ح٤م أضم ٌَ ُ٧م قمٚمٞمٝم٤م .
اًمًٚمػ؛ وًمقٓ أن ًمٙمؾ
الاشخذساك الثالجىن:
ِ
صالطمٞم٤مشمف وؾم َٚم َٓم ُتف إذا
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :وهبذا يٗم٘مد احل٤ميمؿ
طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف
قم٤مرض
َ
َ

()5

.

( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3يمام ذم يمت٤ميب اإلح٤مم ذم ذح ٟمقاىمض اإلؾمالم  ،ويمت٤ميب اًمؼمه٤من اعمٜمػم ذم دطمض ؿمٌٝم٤مت
أهؾ اًمتٗمجػم واًمتٙمٗمػم  ،ويمت٤ميب شمٌديد يمقاؿمػ اًمٕمٜمٞمد ذم شمٙمٗمػمه ًمدوًم٦م اًمتقطمٞمد .
(( )6ص.)54 :
( )4شم٘مدم (ص.)136 :
(( )6ص.)56 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

338

شم٘مدم اجلقاب قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م اهلزيٚم٦م ،واًمتل هل ؿمٌٝم ُ٦م اخلقارج واعمٕمتزًم٦م؛
()1

ظمال ًوم٤م ًمٚمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح .
الاشخذساك الحادي والثالجىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمًـ٤من :وىمد ىمٞمدت اًمً ـٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٓم٤مقم َ٦م ًمٚمً ـٚمٓم٦م
سمثالصم٦م ىمٞمقد:
وؿمٕم٤مره ،وم٢مذا َ
احل٤ميمؿ
شمرك
اًم٘مٞمد إول :إىم٤مُم٦م اًمّمالة اًمتل هل ُقمٛمقم اًمديـ
ُ
ُ
اًمّمالة واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م وإىم٤مُمتٝم٤م ، ..صمؿ ىم٤مل :ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل أومال ُٟم ُ
ٜم٤مسمذهؿ
()2

 ،وذم هذا احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م

اًمًٞمػ؟ وم٘م٤ملُ ،ٓ« :م٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة
اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٦م قمٜمد ِ
شمرك إىم٤مُم٦م اًمّمالة ،ؾمقا ٌء ىمٞمؾ :إن َ
يمٗمر؛ أو
شمرك اًمّمالة ٌ
()3
ىمٞمؾِ :وم ًْؼ .
في هزا الكالم أمشان:
إُمر إول :شم٘مٞمٞمد اًمٓم٤مقم٦م سم٤مًمّمالة وإىم٤مُمتٝم٤م يٗمنه٤م طمدي٨م قمٌ٤مدة ح٤م ىم٤مل:
()4

سمقاطم٤م قمٜمد ُيمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من
يمٗمرا ً
ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إٓ أن شمروا ً
شمرك اًمّمالة قمغم ٍ
وم٤معمراد ُ
وضمف يمٗمري قمٜمدٟم٤م ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من؛ سمدًٓم٦م طمدي٨م
قمٌ٤مدة اًمذي مل ُجيز اخلروج إٓ قمٜمد اًمٙمٗمر اًمٌقاح.

( )1شم٘مدم (ص.)65 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )1666مـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
(( )6ص.)55 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)66 :

.

.
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إُمر اًمث٤مين :ىمقًمف (أو ومًؼ) ىمد ؾمٌؼ رد اًم٘مقل سم٤مخلروج قمغم احل٤ميمؿ ًمٗمً٘مف
()1
ِ
ًمٗمً٘مف
وُمـ ىم٤مل سم٤مخلروج قمغم احل٤ميمؿ
سم٤مٕدًم٦م اعمتقاشمرة وإمج٤مع ؾمٚمػ هذه إُم٦م َ ،
()2
اسمتدع ووؾ يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ إمج٤مع اًمًٚمػ .
وم٘مد
َ
الاشخذساك الثاوي والثالجىن:
ىم٤مل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :اًم٘مٞمد اًمث٤مين :إىم٤مُم٦م اًمٙمت٤مب واحلٙمؿ سمام ومٞمف حلدي٨م:
يمت٤مب اهلل
« اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وًمق قمٌدٌ طمٌٌم ُم٤م أىم٤م َم ومٞمٙمؿ َ

()4( )3

.

ٍ
أوضمف صمالصم٦م .
ؾمٌؼ اًمرد قمغم اًمديمتقر اًمدُمٞمجل ذم اؾمتدًٓمف هبذا احلدي٨م ُمـ
()5

الاشخذساك الثالث والثالجىن:
ذيمر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من

()6

أن اًمذيـ اقمتزًمقا اًمٗمتٜم٦م يم٤مسمـ قمٛمر وؾمٕمد سمـ أيب

وىم٤مص مل ُيٓمٞمٕمقا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمذي هق وزم أُمر؛ ٕهنؿ ٓ يرون أن هذا
ص ُم٤م شمقمهف.
أُمرا سم٤معمٕمروف .هذا ُمٚمخ ُ
اًم٘مت٤مل قمغم طمؼ ،ومٚمٞمس ً
()7

ؾمٌ٥م قمدم ـم٤مقم٦م
شمٗمًػم اعمٕمروف وأنف
وىمد شم٘مدم
اًمقاضم٥م واعمًتح٥م  ،أُم٤م ُ
ُ
ُ
ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًم٘مت٤مل ٕهنؿ يروٟمف
( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3شم٘مدم (ص.)65 :
( )6سمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1666
(( )4ص.)51 :
( )6شم٘مدم (ص.)361 ،63 :
(( )5ص.)56 :
( )1شم٘مدم (ص.)16 :
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ِ
ٍ
َ
ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ؛ ٓ ٕنف ًمٞمس ُمٕمرو ًوم٤م؛ أي
عمخٚمقق ذم
ىمت٤مل ُمٕمّمٞم٦م ،وٓ ـم٤مقم َ٦م
ًمٞمس واضم ًٌ٤م وٓ ُمًتح ًٌّ٤م قمغم شمٗمًػم اًمديمتقر ًمٚمٛمٕمروف ذم طمدي٨م إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم
اعمٕمروف .
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :أنف يٗمر ُق سملم هذا وهذاُ ،
وم٘مت٤مل قمكم ًمٚمخقارج
سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.

صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م قمـ اًمٜمٌل
ٌ

ُ
أيم٤مسمر
اًم٘مت٤مل يقم صٗملم وٟمحقه ومٚمؿ يتٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ،سمؾ صد قمٜمف
وأُم٤م
ُ
اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،وقمٌد اهلل
اسمـ قمٛمر ،وهمػمهؿ.
ومل يٙمـ سمٕمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًمٕمً َٙمريـ ُمثؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص،
ُ
وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل

شم٘متيض أنف يم٤من جي٥م اإلصالح سملم شمٞمٜمؽ

اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ ،آىمتت٤مل سمٞمٜمٝمام.
()1

يمام صمٌ٧م قمٜمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  :أنف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس واجلٞمش ُمٕمف وم٘م٤مل:
وؾمٞمّمٚمح اهلل سمف سملم ـم٤مئٗم َتلم قمٔمٞمٛم َتلم ُمـ اعم١مُمٜملم وم٠مص َٚم َح
إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد،
ُ
اإلصالح سمف ُمـ
اهلل سم٤محلًـ سملم أهؾ اًمٕمراق وأهؾ اًمِم٤مم ،ومجٕمؾ اًمٜمٌل
َ
ومْم٤مئؾ احلًـُ ،مع أن احلًـ َ
ٟمزل قمـ إُمر وؾمٚمؿ إُمر إمم ُمٕم٤موي٦م ،ومٚمق يم٤من
اًم٘مت٤مل هق اح٠مُمقر سمف دون شمرك اخلالوم٦م وُمّم٤محل٦م ُمٕم٤موي٦م مل يٛمدطمف اًمٜمٌل قمغم
شمرك ُم٤م أُمر سمف ،وومٕمؾ ُم٤م مل ي١مُمر سمف وٓ ُمدطمف قمغم ِ
شمرك إومم وومٕمؾ إدٟمك ،وم ُٕمٚمِ َؿ
أن اًمذي وم َٕم ُٚمف احلً ُـ هق اًمذي يم٤من حيٌف اهلل ورؾمقًمف ٓ اًم٘مت٤مل.

(ُ )3134( )1مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة

.
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يْم ُٕمف وأؾم٤مُم٦م قمغم َ
ومخذيف وي٘مقل:
يم٤من َ

وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح :أن اًمٜمٌل
مهللا إين أطمٌٝمام ِ
وم٠مطمٌٝمام و َأ ِطم٥م ُمـ حيٌٝمام

()1

.

هلام سمٙمراهتٝمام اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م ،وم٢من أؾم٤مُم٦م

أثر حمٌ٦م رؾمقل اهلل
وىمد فمٝمر ُ
ٍ
دائام يِمػم قمغم
اُمتٜمع قمـ اًم٘مت٤مل ُمع واطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم ،ويمذًمؽ احلًـ يم٤من ً
قمكم سم٠منف ٓ ي٘م٤مشمؾ وح٤م ص٤مر إُمر إًمٞمف َ
ومٕمؾ ُم٤م يم٤من يِمػم سمف قمغم أبٞمف  -ريض اهلل
قمٜمٝمؿ أمجٕملم .-

مترق ُم٤مرىم ٌ٦م قمغم طملم ُوم ٍ
ُ
رىم٦م ُمـ
ذم اًمّمحٞمح أنف ىم٤مل:

وىمد صمٌ٧م قمٜمف
اعمًٚمٛملم شم٘مت ُٚمٝمؿ َأومم اًمٓم٤مئٗمتلم سم٤محلؼ

()2

.

ومٝمذه اح٤مرىم٦م هؿ اخلقارج ،وىم٤مشم َٚم ُٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وهذا يّمدىمف سم٘مٞم٦م
إُمر سم٘مت٤مل اخلقارج ،وشمٌلم أن ىمت َٚم ُٝمؿ م٤م حيٌف اهلل ورؾمقًمف.
إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م
ُ
وأن اًمذيـ ىم٤مشمٚمقهؿ ُمع قمكم َأومم سم٤محلؼ ُمـ ُمٕم٤موي٦م وأصح٤مسمفُ ،مع يمقهنؿ َأومم
ٍ
أُمر سم٘مت٤مل اخلقارج ،سمؾ
سم٤محلؼ ومٚمؿ ي٠مُمر اًمٜمٌل سم٤مًم٘مت٤مل ًمقاطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم يمام َ
اإلصالح سمٞمٜمٝمام.
ُمدح
َ
َ
وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل

ُمـ يمراه٦م اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتـ واًمتحذير ُمٜمٝم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م

ظمػم ُمـ اًم٘م٤مئؿ،
اًمّمحٞمح٦م ُم٤م ًمٞمس هذا ُمقوٕمف يم٘مقًمف :ؾمتٙمقن ومتٜم٦م اًم٘م٤مقمدُ ومٞمٝم٤م ٌ
()3

ُ
يقؿمؽ أن
ظمػم ُمـ اًمً٤مقمل  ،وىم٤مل:
ُ
ظمػم ُمـ اح٤مر ،واح٤مر ٌ
واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ٌ
ِ
سمديٜمف ُمـ
ٕمػ اجلٌ٤مل وُمقاىم َع اًم٘مٓمر ،يٗمر
همٜمؿ يتٌ ُع هب٤م َؿم َ
ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ ٌ
يٙمق َن َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )6141مـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ (ُ )1354مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

.
.

( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6531وُمًٚمؿ (ُ )3665مـ طمدي٨م أيب هريرة

.
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()1

.

وم٤مًمٗمتـ ُمثؾ احلروب اًمتل شمٙمقن سملم ُمٚمقك اعمًٚمٛملم وـمقائػ اعمًٚمٛملمُ ،مع
ٍ
واطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم ُمٚمتزُم٦م ًمنمائع اإلؾمالم ُمثؾ ُم٤م يم٤من ُ
أهؾ اجلٛمؾ
أن يمؾ
ٍ
وصٗملم؛ وإٟمام اىمتتٚمقا ُ
قمرو٧م
ًمِم ٌَ ٍف
وأُمقر َ

()2

.

وىم٤مل :ىم٤مل طمذيٗم٦مُ :م٤م أطمدٌ ُمـ اًمٜم٤مس ُشم ِ
دريم ُف اًمٗمتٜم٦م إٓ أن٤م أظم٤م ُومٝم٤م قمٚمٞمف إٓ

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل
حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وم٢مين
ُ

ي٘مقل ٓ :شمي َك اًمٗمتٜم٦م

()3

.

ىم٤مل أبق داود :طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمرزوق ،طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م قمـ إؿمٕم٨م سمـ ؾمٚمٞمؿ،
قمـ أيب سمردة ،قمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ وٌٞمٕم٦م ،ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم طمذيٗم٦م وم٘م٤مل :إين ٕقمرف
ً
ٌ
ومًٓم٤مط ُميوب ،ومدظمٚمٜم٤م وم٢مذا ومٞمف
ومخرضمٜم٤م وم٢مذا
رضمال ٓ شميه اًمٗمتـ ؿمٞم ًئ٤م .ىم٤ملَ :
َ
يِمتٛمؾ قمكم ر ٌء ُمـ
حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،ومً٠مخٜم٤مه قمـ ذًمؽ ،وم٘م٤ملُ :م٤م أريدُ أن
أُمّم٤مريمؿ طمتك شمٜمجكم قمام اٟمجٚم٧م.
ومٝمذا احلدي٨م يٌلم أن اًمٜمٌل

أظمؼم أن حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ٓ شميه اًمٗمتٜم٦م،

َ
ُمع قمكم وٓ ُمع ُمٕم٤موي٦م ،يمام اقمتزل ؾمٕمد
وهق مـ
اقمتزل ذم اًم٘مت٤مل ومٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ٓ َ
ا سمـ أيب وىم٤مص ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وأبق سمٙمرة ،وقمٛمران سمـ
طمّملم ،وأيمثر اًمً٤مسم٘ملم إوًملم.
وهذا يدل قمغم أنف ًمٞمس هٜم٤مك ٌ
واضم٥م وٓ ُمًتح٥م ،إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ مل
ىمت٤مل
ٌ
يٙمـ ُ
شمرك ذًمؽ م٤م ُيٛمدَ ُح سمف اًمرضمؾ ،سمؾ يم٤من ُمـ ومٕمؾ اًمقاضم٥م أو اعمًتح٥م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )15مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
( )3اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (.)653/6
( )6أظمرضمف أبق داود (.)4556

.
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أومْمؾ مـ شمريمف ،ودل ذًمؽ قمغم أن اًم٘مت٤مل ُ
ىمت٤مل ومتٜم٦م.
أنف ىم٤مل :ؾمتٙمق ُن ومتٜم ٌ٦م اًم٘م٤مقمدُ ومٞمٝم٤م

يمام صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل

ظمػم ُمـ اًمً٤مقمل ،واًمً٤مقمل
ظمػم ُمـ اًم٘م٤مئؿ،
ُ
ظمػم ُمـ اح٤مر ،واح٤مر ٌ
واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ٌ
ٌ
ظمػم ُمـ اعمقوع
ٌ

()1

وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمٌلم أن َ
ُ
شمرك اًم٘مت٤مل
،

يم٤من ظمػما ُمـ ِ
مجٝمقر أئٛم٦م ِ
أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م؛ وهذا
ومٕمٚمف ُمـ اجل٤مٟمٌلم ،وقمغم هذا
ُ
ً
ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ،واًمثقري وأمحد وهمػمهؿ
ُ

()2

.

الاشخذساك الشابع والثالجىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :ويمؾ ذًمؽ ي١ميمد رؾمقخ ُمٌدأ اعمنموقمٞم٦م،
شمتٕم٤مرض ُمع اًم٘م٤مٟمقن إقمغم
وهق أن شمٙمقن أواُمر اًمًٚمٓم٦م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ
ُ
خيْمع حلٙمٛمٝمام إُم٦م واإلُم٤مم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمذي
واًمدؾمتقر إؾمٛمك ،وهق
ُ
ُ
قمغم طمد ؾمقاء ،وحيتٙمامن إًمٞمٝم٤م قمٜمد آظمتالف واًمٜمزاع.
ومٓم٤مقم ُ٦م اًمًٚمٓم٦م واضمٌ ٌ٦م إذا أُمرت سم٤محلؼ واًمٕمدل أو اخلػم واعمّمٚمح٦م ،وشمٗم٘مدُ
أُمرت سم٤مًمٔمٚمؿ أو اًمٌ٤مـمؾ أو اًمنم أو اعمٗمًدة.
طمؼ اًمٓم٤مقم٦م إذا
ْ
أؾم٠مت وم٘مقُمقين .وىم٤مل قمٛمرً :مـ
وهلذا ىم٤مل أبق سمٙمر ذم أول ظمٓمٌ٦م ًمف :وإن
ُ
ً
ضمٜمػ  -أي ُم٤مل -
رضمال ُمٜمٝمؿ؛ وم٢من اؾمت٘م٤مم اشمٌٕمقه ،وإن
اًمٜم٤مس أن يقًمقا
يٕمجز
َ
ُ
َ
ىمٚم٧م :إن شمٕمرج قمزًمقه؟ وم٘م٤مل قمٛمر ٓ :اًم٘متؾ
ىمتٚمقه ،وم٘م٤مل ـمٚمح٦م :وُم٤م
قمٚمٞمؽ ًمق َ
أن َٙم ُؾ عمـ سمٕمده.

( )1ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)641 :
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)641/1
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وىمد ضم٤مء إؿمٕم٨م وُمٕمف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم قمٛمر يٓمٚمٌقن ُمٜمف َ
قمزل
ومٕمز ًَم ُف
ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أُمػم اًمٙمقوم٦م ،وسمٓمؾ اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،وظم٤مل رؾمقل اهلل َ ،
ٟمزوٓ قمٜمد رهمٌتٝمؿُ ،مع ِ
قمٛمر ً
صم٘متف سمًٕمد ،صمؿ ؾم٠مخٝمؿ وم٘م٤مل :إذا يم٤من اإلُم٤مم قمٚمٞمٙمؿ
ُ
ومج َ٤مر وُمٜمٕم ُٙمؿ طم٘مٙمؿ وأؾم٤م َء ُصحٌتٙمؿ ُم٤م شمّمٜمٕمقن سمف؟ ىم٤مًمقاْ :
قرا
َ
إن رأجٜم٤م َضم ً
صؼمٟم٤م .وم٘م٤مل قمٛمر ٓ :واهللِ اًمذي ٓ إهل إٓ هق ٓ ،شمٙمقٟمقن ؿمٝمداء ذم إرض

ِ
يم٠مظمذهؿ إي٤ميمؿ ،وشميسمقهؿ ذم احلؼ يميهبؿ إي٤ميمؿ وإٓ ومال
شم٠مظمذوهؿ
طمتك
ُ

()1

.

في هزا عذة أمىس:
دم٥م ومٞمف اًمٓم٤مقم٦م ،وهق ىمقًمف:
إُمر إول :ظمٓم٠م شمٕمريٗمف ًمٚمٛمٕمروف اًمذي ُ
()2
خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ يٗمنون
اخلػم واحلؼ واًمٕمدل .يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف وأنف
ٌ
ُ
جي٥م اًمًٛمع
ومٞمدظمؾ
اعمٕمروف سم٠منف :يمؾ ُم٤م ًمٞمس ُمٕمّمٞم٦م؛
اعمٌ٤مح ذم اعمٕمروف اًمذي ُ
ُ
واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمف.
شم٘مقيؿ احل٤ميمؿ واًمًٚمٓم٤من
إُمر اًمث٤مين :أورد أثريـ قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٞمٝمام
ُ
()3

سم٤مًمًٞمػ؛ وٓ يّمح٤من  -يمام شم٘مدم . -
()4

ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف ،
إُمر اًمث٤مًم٨م :أورد أثر أيب سمٙمر ح٤م ىم٤مل :وم٘مقُمقين
َ
وأنف ٓ دًٓم٦م ومٞمف؛ ٕن اعمراد سم٤مًمت٘مقيؿ أي سم٤مًمٜمّمٞمح٦م سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ٕضمؾ
وأجْم٤م ًمٞمتقاومؼ ُمع سم٘مٞم٦م إدًم٦م.
وٕمػ رواي٦م اًمت٘مقيؿ سم٤مًمًٞمػ؛ ً
(( )1ص.)56 :
( )3شم٘مدم (ص.)16 :
( )6شم٘مدم (ص.)331 ،333 :
( )4شم٘مدم (ص.)633:
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الاشخذساك الخامض والثالجىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :طمؼ إُم٦م ذم ظمٚمٕمٝم٤م واخلروج قمٚمٞمٝم٤م إذا دم٤موزت
سمقاطم٤م؛ وهق اعمٕمّمٞم٦م اًمٔم٤مهرة يمام ذم سمٕمض
يمٗمرا
طمدو َد ُم٤م أنزل اهلل،
ْ
ً
وأفمٝمرت ً
()1
اًمرواي٤مت .ىم٤مل اًمٜمقوي :اعمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕم٤ميص .
في هزا الكالم أمشان:
إُمر إولَ :
ضمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ؾمـ ـٌ ًٌ٤م ًمٚمخروج واخلٚمع ،وشم٘مدم طمٙم٤مي٦م إدًم٦م،
()2

٤مت أهؾ اًمًٜم٦م أن اخلروج واخلٚمع ٓ جيقزان ٕضمؾ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل دون اًمٙمٗمر .
وإمج٤مقم ُ
ٌ
ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م صمؿ سمٕمد
إُمر اًمث٤مينٟ :م٘مؾ يمالم اًمٜمقوي ًمٞمٌلم أن اًمٙمٗمر اًمٌقاح
ِ
ًمٗمً٘مف وُمٕم٤مصٞمف ،وهذا اًمذي ي٘مرره
ذًمؽ ومر َع قمٚمٞمف ضمقاز اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من
ِ
وُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م؛ ح٤م شم٘مدم ُمـ ِ
ذيمر إطم٤مدي٨م
همري٥م ُمـ ضمٝم٦م َوم ْٝمؿ احلدي٨م
ٌ
ٍ
ُمٕمّمٞم٦م ُم٤م مل شمٙمـ
اعمتقاشمرة وإمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م قمغم قمدم ضمقاز اخلروج ٕي
()3

سمقاطم٤م .
يمٗمرا ً
ً
أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م َوم ْٝم ِؿ يمالم اًمٜمقوي وم٘مد ىمرر ؿمٛمق ًَم ُف ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م؛ ٕن اًمٜمقوي ي٘مرر
ضمقاز
أن احلدي٨م ذم اعمٜم٤مصح٦م ًمٚمح٤ميمؿ ٓذم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ؛ وم٢مٟمف خيص
َ
اخلروج قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح؛ وم٢مٟمف َ
اإلمج٤مع قمغم قمدم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ
ٟم٘مؾ سمٕمدَ ُه
َ
فم٤مهرا) واعمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕم٤ميص ،وُمٕمٜمك
(يمٗمرا
ً
ٕضمؾ اًمٗمًؼ وم٘م٤مل :وُمٕمٜم٤ممه٤م ً
قمٜمد ُيمؿ ُمـ اهلل ِ ومٞمف سمره٤من أي شمٕم َٚمٛمقٟم ُف ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم.
(( )1ص.)55 :
( )3شم٘مدم (ص.)66 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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وُمٕمٜمك احلدي٨مُ ٓ :شمٜم٤مزقمقا وٓة إُمقر ذم وٓيتٝمؿ وٓ شمٕمؽموقا قمٚمٞمٝمؿ إٓ
أن شمروا ُمٜمٝمؿ ُمٜمٙمرا حم٘م ً٘م٤م شمٕم َٚمٛمقٟمف ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم ،وم٢مذا رأجتؿ ذًمؽ ِ
وم٠منٙمرو ُه
ُ
ً
قمٚمٞمٝمؿ وىمقًمقا سم٤محلؼ طمٞم٨م ُم٤م يمٜمتؿ ،وأُم٤م اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وىمت٤مهلؿ ومحرا ٌم سم٢ممج٤مع
ُ
إطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ذيمرشمف،
ومً٘م ً٦م فم٤معملم ،وىمد شمٔم٤مهرت
اعمًٚمٛملم وإن يم٤مٟمقا َ
ُ
وأمجع ُ
ُ
اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ
يٜمٕمزل
أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ
َ

()1

.

اًمٙمٗمر
وطم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ي٘مرر أن احلدي٨م ذم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ،صمؿ ي٘مرر
َ
اًمٌقاح سم٤معمٕمّمٞم٦م ،وهذا ُم٤م ٓ يّمح ح٤م يكم:
إُمر إول :أن إصؾ ذم ًمٗمظ اًمٙمٗمر أن ُحيٛمؾ قمغم اًمٙمٗمر إٓ سمدًمٞمؾ ،وًمٞمس
هٜم٤مك دًمٞمؾ يٛمٜمع مح َٚمف قمغم اًمٙمٗمر سمؾ إدًم٦م شمدل قمغم وضمقب ِ
محٚمف قمغم اًمٙمٗمر يمام
ُ ُ
()2
شم٘مدم سمٞم٤مهن٤م .
يتٗمؼ ُمع إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ،وُم٤م يم٤من يمذًمؽ
إُمر اًمث٤مين :أن محٚمف قمغم اًمٙمٗمر ُ
إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م طمؼ وُم٤م خي٤مًمٗم ُف ومٝمق سم٤مـمؾ.
ومٞمج٥م مح ُٚمف قمٚمٞمف؛ ٕن
َ
الاشخذساك الصادس والثالجىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :ىم٤مل اًمداودي :اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم أُمراء
()3
ِ
اجلقر أنف ْ
وضم٥م اًمّمؼم .
وضم٥م وإٓ
ظمٚمٕمف سمٖمػم ومتٜم٦م وٓ ُفمٚمؿ
إن ُىم ِد َر قمغم
َ
َ
وهذا اًمذي ٟم٘م َٚم ُف قمـ اًمداودي سمقاؾمٓم٦م (ومتح اًمٌ٤مري) ظمٓم٠م ُمـ اًمداودي،
أيمٛمؾ َ
وًمق َ
واًمّمحٞمح اعمٜمع إٓ أن يٙمٗمر
ًمٔمٝمر أن اسمـ طمجر مل يقاوم٘مف وم٘م٤مل:
ُ
اًمٜم٘مؾ َ
( )1ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (.)335/13
( )3شم٘مدم (ص.)314 :
(( )6ص.)55 :
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ومٞمج٥م اخلروج قمٚمٞمف .
()1

خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة وإمج٤م ِع أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم  ،وشم٘مدم
ويمالم اًمداودي
ٌ
سمٕمض اعمت٠مظمريـ زل ذم هذه اعمً٤مئؾ ومال ُيرضمع إًمٞمٝمؿ ،وٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿُ ،مثؾ
أن َ
()2

ظمٓمئٝمؿ ذم ُمً٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد إظمرى يمت٠مويؾ اًمّمٗم٤مت .
الاشخذساك الصابع والثالجىن:
ومٞمج٥م
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :أُم٤م إن يم َٗمر اإلُم٤م ُم أو همػم اًمنميٕم٦م ،أو قمٓمٚمٝم٤م =
ُ
اخلروج قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤مع.
شمٖمٞمػم ًمٚمنمع
يمٗمر أو
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أنف ًمق ـمرأ َ قمٚمٞمف ٌ
ٌ
ووضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤م ُم
ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمقٓي٦م ،وؾم٘مٓم٧م ـم٤مقمتف،
َ
أو سمدقم٦م؛ َ
ٍ
وٟمّم٥م إُم٤مم قم٤مدل ْ
ًمٓم٤مئٗم٦م
إن أُم َٙم ُٜمٝمؿ ذًمؽ ،وم٢من مل ي٘مع ذًمؽ إٓ
قمٚمٞمف وظمٚمٕم ُف،
ُ
ُ
يٜمٕمزل سم٤مًم ُٙمٗمر إمج٤م ًقم٤م ،ومٞمج٥م قمغم
وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ سمخٚمع اًمٙم٤مومر ،وىم٤مل اسمـ طمجر:
َ
يمؾ ُمًٚم ٍؿ اًم٘مٞم٤م ُم ذم ذًمؽ

()3

.

هزا الكالم فيه عذة أمىس:
()4
ِ
سمخالف
واضم٥م سم٤مإلمج٤مع  -وىمد شم٘مدم ،
قمز َل احل٤ميمؿ سم٤مًمٙمٗمر
إُمر إول :إن ْ
ٌ
()5

اًمٌدقم٦م واًمٗمًؼ ،ومال ُيٕمزل هب٤م سم٤مإلمج٤مع  -يمام شم٘مدم  ، -واًم ُ
ٜم٘مؾ قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض
( )1شم٘مدم (ص.)161 :
( )3شم٘مدم (ص.)316 :
(( )6ص.)55 :
( )4شم٘مدم (ص.)61 :
( )6شم٘مدم (ص.)161 ،44:
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وىمع ذم اًمٌدقم٦م م٤م ٓ يّمح آقمتامد قمٚمٞمف  -يمام شم٘مدم
ذم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمذي َ
()1

سمٞم٤مٟمف  -؛ ٕنف خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م.
إُمر اًمث٤مين :ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :أنف ُخيرج قمٚمٞمف إذا همػم اًمنمع.
هذا ٌ
٤مومرا = ومّمحٞمح.
ٞمػما يمٗمر ًّي٤م؛ سم٠من ص٤مر احل٤ميمؿ يم ً
ًمٗمظ َ
جمٛمؾ إن أراد أنف همػم ُه شمٖم ً
يم٤مومرا = ومٙمالُمف
ص٤مر
وإن أراد سم٠منف همػمه
احل٤ميمؿ ُمٌتد ًقم٤م ٓ ً
ُ
شمٖمٞمػما سمدقم ًّٞم٤م سم٠من َ
ً
ظمٓم٠م وزًم٦م يمام شم٘مدم ذم إُمر اًمً٤مسمؼ.
ٞمج٥م اخلروج
إُمر اًمث٤مًم٨م :ىمقل طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :أو همػم اًمنميٕم٦م أو قمٓمٚمٝم٤م وم ُ
قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤مع .
()2

شم٘مدم أن اًمتٙمٗمػم هبذا هق ُ
ىمقل اخلقارج يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز .
صمؿ ي٘م٤مل :قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمتٙمٗمػم سمف ُمٕمتؼم؛ إن اًمتٙمٗمػم هبذا هق م٤م اظم ُتٚمػ
واخلالف يٛمٜمع ُمـ شمٙمٗمػم إقمٞم٤من ،واًمديمتقر يٙمٗمر هبذا،
ومٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ؛
ُ
()3

وشم٘مدم أن َ
يم٤مومرا  ،وسمٜم٤م ًء قمغم رأي اًمديمتقر اخلٓم٠م ذم
ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م أنف ٓ يٙمقن ً
أوهؿ أن يمال َم احل٤مومظ ذم اًمٙم٤مومر ؿم٤مُمؾ هلذا.
هذه اعمً٠مخ٦م
َ
إمج٤مع
واًمقاىمع أن اإلمج٤مع اًمذي حيٙمٞمف اًمديمتقر اؾمتٜم٤م ًدا قمغم يمالم احل٤مومظ =
ٌ
()4
ُمريم٥م ُمـ قمٜمده ،وُمـ سمٜمٞم ِ
ومًٌؼ شمقضمٞمٝم ُف ورده ؛
٤مت ظمٞم٤مًمف ،أُم٤م يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض َ
ُ
اإلمج٤مع ًم٘مٞمؾ ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض.
وًمق ُؾمٚمؿ أن احل٤مومظ طمٙمك
َ
( )1شم٘مدم (ص.)365 :
( )3شم٘مدم (ص.)64 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
( )4شم٘مدم (ص.)365 :
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الاشخذساك الثامً والثالجىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وىمد يم٤من اًمّمح٤ميب قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م حيدث هبذا
ويٜمٙمر قمغم ُمٕم٤موي٦م
احلدي٨م ذم اًمِم٤مم
ُ

أؿمٞم٤مء قمالٟمٞم٦م ،وحيت٩م سمحدي٨م اًمٌٞمٕم٦م

هذا ،ومٙمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم قمثامن :إن قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىمد أومًدَ قمكم اًمِم٤مم وأهٚمف.
أُمقر ُيمؿ سمٕمدي
ي٘مقل :إٟمف َؾم َٞمكم َ

ومٚمام ضم٤مء قمٌ٤مدة إمم قمثامن ىم٤مل ًمف :ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل
ٌ
رضم٤مل يٕمرومقٟم ُٙمؿ ُم٤م شمٜمٙمرون ،ويٜمٙمرون قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م شمٕمرومقن ،ومال ـم٤مقم َ٦م عمـ قمَم
َ
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،ومال شمٕمتٚمقا سمرسمٙمؿ  ،وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ىم٤مل اًمٜمٌل  :ؾمٞمٙمق ُن
اهلل
َ
ومٛمـ ٟم٤م َ
اقمتزهلؿ َؾمٚمِؿ ،وُمـ ظم٤مًم َٓم ُٝمؿ
سمذهؿ ٟمج٤م ،وُمـ
أُمراء شمٕمرومقن وشمٜمٙمرونَ ،
هٚمؽ  ،واعمٜم٤مسمذة هٜم٤م اعم٘م٤موُم٦م واًمتّمدي ًمالٟمحراف.
يتّمدون ًمالٟمحراف ْ
صدر ُمـ اخلٚمٗم٤مء أو
وإن
وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م
َ
سمٕمْم ٝمؿ قمغم ُمروان سمـ احلٙمؿ ذم يقم اًمٕمٞمد ،وم٘م٤مل أبق ؾمٕمٞمد
أنٙمر ُ
إُمراء ،وىمد َ
ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚمً٤مٟمف ،وم٢من مل
اخلدري ي٘مقلَُ :مـ رأى ُمٜمٙمؿ ً
أوٕمػ اإليامن .
يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف ،وذًمؽ
ُ
شمٓم٤مسمؼ قمغم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف:
َ
وإمج٤مع إُم٦م ،وهق أج ًْم٤م ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م اًمتل هل ُمـ اًمديـ..
اًمٙمت٤مب واًمًٜم ُ٦م
اعمٜمٙمر
ُ
ُ
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٠مصح٤مب اًمقٓي٤مت،
خيتص
ىم٤مل اًمٕمٚمامء :وٓ
ُ
ُ
إمج٤مع اعمًٚمٛملم،
ضم٤مئز ٔطم٤مد اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم :واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف
سمؾ ذًمؽ ٌ
ُ
ِ
واًمٕمٍم اًمذي يٚمٞمف يم٤مٟمقا ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف
وم٢من همػم اًمقٓة ذم اًمّمدر إول
ويٜمٝمقهنؿ قمـ اعمٜمٙمرُ ،مع شم٘مرير اعمًٚمٛملم إي٤مهؿ و ِ
شمرك شمقسمٞمخٝمؿ قمغم اًمتِم٤م ُهمؾ سم٤مُٕمر
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ همػم وٓي٦م
(( )1ص.)13 :

()1

.
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في هزا عذة أمىس:
إُمر إولُ :م٤م ذيمره ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ُمع ُمٕم٤موي٦م وقمثامن =
()1

طمدي٨م وٕمٞمػ وٓ يّمح آقمتامد قمٚمٞمف رواي ً٦م وٓ دراي ً٦م  -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف . -
إُمر اًمث٤مين :ذيمر اًمديمتقر طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس :ؾمٞمٙمقن أُمرا ُء شمٕمرومقن وشمٜمٙمرون،
ٌ
ومٛمـ ٟم٤م َ
طمدي٨م وٕمٞمػ
سمذ ُهؿ ٟمج٤م ،و َُمـ اقمتزهلؿ َؾمٚمِ َؿ ،و َُمـ ظم٤مًم َٓم ُٝمؿ هٚمؽ  ،وهق
َ
()2
وٓ يّمح آقمتام ُد قمٚمٞمف رواي ً٦م وٓ دراي ً٦م  -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف . -
إُمر اًمث٤مًم٨م :ذيمر أن اًمّمح٤مسم٦م يتّمدرون إلٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،وهذا طمؼ؛ وؿمقاهدُ
هذا يمثػمةً ،مٙمـ سم٤مًمْم٤مسمط اًمنمقمل ،وهق أن يٙمقن إٟمٙم٤مر ُه قمغم اًمًٚمٓم٤من أُم٤مُمف ٓ
()3

وراءه يمام شم٘مدم .
إُمر اًمراسمع :شمّمحٞمح اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين حلدي٨م :ومال ـم٤مقم٦م عمـ قمَم اهلل ،
()4
ٍ
ٕدًم٦م أظمرى؛
واعمرا ُد ٓ ـم٤مقم َ٦م ذم اعمٕمّمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م دون همػمه٤م  -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف -
()5
ِ
وٕضمؾ إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم .
سمٕمْم٤م،
سمٕمْمٝم٤م ً
واًمنميٕم ُ٦م يٗمن ُ
الاشخذساك الخاشع والثالجىن:
أنف ىم٤ملُ :م٤م ُمـ

ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وروى اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل
ٍ
سمًٜمتف
ٟمٌل سمٕم َث ُف اهلل ذم أُم٦م ىمٌكم إٓ يم٤من ًمف ُمـ أُمتف طمقاريقن وأصح٤مب ،ي٠مظمذون ُ
( )1شم٘مدم (ص.)136 :
( )3شم٘مدم (ص.)316 :
( )6شم٘مدم (ص.)63 :
( )4شم٘مدم (ص.)135 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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ػ ُمـ ِ
ِ
ٚمقف ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن ،ويٗمٕمٚمقن
وي٘متدون
سمٕمدهؿ ُظم ٌ
سم٠مُمره ،صمؿ إهن٤م َصخ ُٚم ُ
ُم٤م ٓ ُي١مُمرون ،و َُمـ ضم٤مهدَ ُهؿ سمٞمده ومٝمق ُم١مُمـ ،و َُمـ ضم٤مهدَ ُهؿ سمٚمً٤مٟمف ومٝمق ُم١مُمـ،
دهؿ سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ ،وًمٞمس ورا َء ذًمؽ ُمـ اإليامن طمٌ٦م ظمردل  ،وذم
ضم٤مه ُ
وُمـ َ
ظمقاًمػ أُمراء ي٘مقًمق َن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن ،ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ٓ ي١مُمرون .
رواي٦م:
ُ
ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم :وهذا يدل قمغم ضمٝم٤مد إُمراء سم٤مًمٞمد ،وىمد اؾمتٜمٙمر أمحد
٤مب قمـ ذًمؽ سم٠من اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ٓ يًتٚمز ُم اًم٘مت٤مل ،وىمد ٟمص
هذا احلدي٨م ...وىمد ُجي ُ
أجْم٤م وم٘م٤مل :اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد وًمٞمس سم٤مًمًٞمػ واًمًالح ،ومحٞمٜمئذ ومجٝم٤مد
قمغم ذًمؽ أمحد ً
إُمراء سم٤مًمٞمد ...أن ُيٌٓمؾ سمٞمده ُم٤م أُمروا سمف ُمـ اًمٔمٚمؿ ْ
إن يم٤من ًمف ىمدر ٌة قمغم ذًمؽ،
ويمؾ ذًمؽ ضم٤مئز ،وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب ىمت٤مهلؿ وٓ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ

()1

.

()2

شم٘مدم سمٞم٤من ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م  ،واًمرد قمغم ُمـ أراد أن يًتٜمد قمٚمٞمف ًمٚمخروج
قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ ،وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م ،صمؿ ٟم٘مؾ يمالم اسمـ رضم٥م وهق قمٚمٞمف؛ ٕنف
خم٤مًمػ ًمٙمالم طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من.
ي٘مرر ُطمرُم٦م اخلروج ،وهذا
ٌ
وإن إيراد اًمديمتقر هذا احلدي٨م ًمٌٞم٤من ضمقاز اإلٟمٙم٤مر قمغم اًمًٚمٓم٤من واًمقازم
سمٖمػم اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م = ظمٓم٠م فم٤مهر ،وذًمؽ أنف قمغم أطمد اعمٕم٤مين
ِ
يٙمقن اعمرا د إسمٓم٤مل ُم٤م َأتقا ُمـ اعمٕم٤ميص؛ يمآ ِ
ُ
وإراىم٦م
ٓت اعمالهل
هلذا احلدي٨م
ُ
اخلٛمقر وهٙمذا ...إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمدر ٌة ومل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة أيمؼم.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وىمد ُجي٤مب قمـ ذًمؽ سم٠من اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ٓ يًتٚمزم اًم٘مت٤مل،
أجْم٤م ذم رواي٦م ص٤مًمح ،وم٘م٤مل :اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ًمٞمس سم٤مًمًٞمػ
وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ أمحد ً
(( )1ص.)11 :
( )3شم٘مدم (ص.)156 :
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ٍ
وطمٞمٜمئذ ومجٝم٤م ُد إُمراء سم٤مًمٞمد أن يزيؾ سمٞمده ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ اعمٜمٙمراتُ ،مثؾ
واًمًالح،
ِ
آٓت اعمالهل اًمتل هلؿ ،وٟمحق ذًمؽ ،أو ُي َ
ٌٓمؾ سمٞمده ُم٤م
يٙمن
مخقر ُهؿ أو
أن ُي َ
ريؼ َ
َ
أُمروا سمف ُمـ اًمٔمٚمؿ إن يم٤من ًمف ىمدرة قمغم ذًمؽ ،ويمؾ هذا ضم٤مئز ،وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب
اًمٜمٝمل قمٜمف ،وم٢من هذا أيمثر ُم٤م خيِمك ُمٜمف
ىمت٤مهلؿ ،وٓ ُمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ اًمذي ور َد
ُ
أُمر وطمدَ ه
أن ُي٘متؾ
ُ

()1

.

أجْم٤م :إن هذا احلدي٨م قم٤مم ًمٚمح٤ميمؿ وهمػمه؛ ويًتثٜمك ُمٜمف احل٤ميمؿ
وي٘م٤مل ً
()2
ٍ
أوضمف ذم شمقضمٞمف احلدي٨م .
ًمألدًم٦م اخل٤مص٦م ذم اًمّمؼم قمغم َضمقره ،وشم٘مدم ذيمر
وىمد شم٘مدم أن اًمذي وٕمٗمف أمحد همػم اًمٚمٗمظ اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ؛ واًمذي
()3

وٕمٗمف ومٞمف ًمٗمظ (أُمراء) .
الاشخذساك ألاسبعىن:
ٟم٘مؾ طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من

()4

يمال ًُم٤م ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل اسمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد

ُمت٤مسمع ٓسمـ طمزم ذم
اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ُمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م ،وهق
اًمقه٤مب ي٘مرر ومٞمف أن
ٌ
َ
ٟمًٌ٦م هذه إىمقال ،وشم٘مدم ُ
سمٞم٤من قمدم صح٦م هذه اًمٜمًٌ٦م ٕيمثر ه١مٓء ،وشمقضمٞم ُف َُمـ
صمٌ٧م قمٜمف هذا اًم٘مقل ،وأن اعمً٠مخ٦م ًمٞمً٧م ظمالومٞم٦م سم٢ممج٤م ِع اًمًٚمػ؛ وإدًم ُ٦م ُمتٙم٤مصمرة
َ
()5

قمغم قمدم ضمقاز اخلروج .
( )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)346/3
( )3شم٘مدم (ص.)156 :
( )6شم٘مدم (ص.)155 :
(( )4ص.)13 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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الاشخذساك الحادي وألاسبعىن:
واضم٥م ـم٤مقمت ُف ُم٤م ىم٤مدٟم٤م سمٙمت٤مب اهلل
ىم٤مل اًمديمتقر :ىم٤مل اسمـ طمزم :اإلُم٤مم
ٌ
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ْ ،
وم٢من زا َغ قمـ رء ُمٜمٝمام ُُمٜمع ُمـ ذًمؽ ،و ُأىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد واحلؼ،
ُ
ي١مُمـ أذا ُه إٓ سمخٚمٕمفُ ،ظمٚمع ووزم همػمه .
وم٢من مل َ
واًمقاضم٥م ْ
وىمع رء ُمـ اجلقر وإن ىمؾ أن يٙمٚمؿ اإلُم٤مم ذم
أجْم٤م:
وىم٤مل ً
إن َ
ُ
وراضمع احلؼ وأذقم َـ ًمٚم٘مقد ُمـ اًمٌنمة أو ُمـ إقمْم٤مء،
ذًمؽ و ُيٛمٜمع ُمٜمف ،وم٢من اُمتٜمع
َ
ِ
أو إلىم٤مُم٦م طمد اًمزٟمك واًم٘مذف واخلٛمر قمٚمٞمف ،ومال َ
ظمٚمٕمف وهق إُم٤م ٌم يمام يم٤من
ؾمٌٞمؾ إمم
ِ
إٟمٗم٤مذ رء ُمـ هذه اًمقاضمٌ٤مت قمٚمٞمف ومل يراضمع،
ٓ حيؾ ظمٚمٕم ُف ،وم٢من اُمتٜمع ُمـ
ِ
همػمه مـ ي٘مق ُم سم٤محلؼ ( ،)1شم٘مدم اًمرد قمغم ِ
ُ
وسمٞم٤من
اسمـ طمز ٍم
وضم٥م ظمٚمٕم ُف ،وإىم٤مُم ُ٦م
َ
()2
ِ
سمٓمالن أدًمتف .
الاشخذساك الثاوي وألاسبعىن:
ِ
ىم٤مل اًمديمتقر :ومال يٛمٙمـ ُ
٤مروتف ًمٚمًٚمٓم٦م ،أو طمتك حم٤موًمتف آقمتداء
ىمتؾ إٟمً٤من عمٕم
قمغم رضم٤مل اًمًٚمٓم٦م دون اًم٘متؾ ،وهلذا مل شمٕمرف اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م إومم
ُمـ اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد اعمٛمثؾ ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ اعمٜمزل أي طم٤مد ِصم٦م ِ
يٕم٤مرض
ىمتؾ ؾمٞم٤مد عمـ
ُ
رومض اًمٜمٌل
اًمًٚمٓم٦م ،وىمد َ

َ
داظمؾ اعمديٜم٦م ،مـ يم٤مٟمقا
أن يتٕمرض ًمٚمٛمٕم٤مرولم ًمف

يتٔم٤مهرون سم٤مإلؾمالم وهؿ حيروقن قمغم إظمراج اًمٜمٌل

(( )1ص.)13 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
(( )6ص.)66 :

ُمـ اعمديٜم٦م

()3

.
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وحيت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ؛ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُمـ أٓ ُي َ
٘متؾ أن يٙمقن
جمٛم ٌؾ
ُ
هذا اًمٙمالم َ
شمٕمزيرا ُمـ اإلُم٤مم أو اًم٘م٤ميض
ٕم٤مىم٥م
ومٕم ُٚمف
صقاسم٤م ،أو ٓ يٕم٤مىم٥م سمام دون اًم٘متؾ .وم٘مد ُي ُ
ً
ً

سمحً٥م اعمّمٚمح٦م ،وم٢م ًذا ٓ ُيًتدل سمٕمدم اًم٘متؾ قمغم صح٦م اًمٗمٕمؾ؛ وم٢مذا مل ي٘متٚمقا
اعمٕم٤مرض ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه صح٦م ِ
ومٕمٚمف ذ ًقم٤م.
َ
ًّ
ِ
ًمتٗمريؼ اًمّمػ وُمٜم٤مزقم٦م احل٤ميمؿ ذم
صمؿ ٓسمد أن يٗمرق سملم هذا وسملم َُمـ ضم٤مء
()1

طمٙمٛمف ،ومٛمثٚم ُف ي٘متؾ  -يمام شم٘مدم  ، -وهق ُمـ اعمٗمًديـ ذم إرض .وطم٘مٞم٘م٦م
يمالُمف هذا أنف شمٙمرار ح٤م ُم٣م ًمٙمـ ُمع اإلمج٤مل واًمتٕمٛمٞم٦م.
الاشخذساك الثالث وألاسبعىن:
َ
قمامر سمـ ي٤مه إمم أهؾ ُمٍم ح٤م
أرؾمؾ قمثامن
ىم٤مل اًمديمتقر :وىمد
َ
ومٙمت٥م أُمػم ُمٍم
فمٝمرت اعمٕم٤مرو٦م ومٞمٝم٤مً ،مًٞم٤مؾم٦م قمثامن وم٤مٟمْمؿ قمامر ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م،
َ
اسمـ أيب اًمنح إمم قمثامن يًت٠مذٟمف سمٕم٘مقسم٦م قمامر وأصح٤مسمف أو ِ
ىمتٚمٝمؿ ،ومٙمت٥م إًمٞمف
قمامر وأصح٤مسمف .وذم رواي٦م:
اًمرأي
سمئس
َ
ُ
اخلٚمٞمٗم٦مَ :
رأج٧م ُمـ آذن ًمؽ سمٕم٘مقسم٦م ّ
ِ
ِ
وم٠مطمًـ ضمٝم٤مزهؿ ،وإي٤مك أن
وم٠مطمً ْـ ُصحٌتٝمؿ ُم٤م َصحٌقك ،وم٢مذا أرادوا اًمرطمٚم٦م
ي٠متٞمٜمل َ
ظمالف ُم٤م يمتٌ٧م سمف إًمٞمؽ
قمٜمؽ
ُ

()2

.

صمؿ ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م سمئس اًمرأي رأج٧م :
( )1136/6سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح] ،وىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م:
( )1136 /6سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ]

( )1شم٘مدم (ص.)151 :
(( )3ص.)65 :

.

[اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿمٌ٦م)

وم٠مطمًـ صحٌتٝمؿ :

[اعمّمدر اًمً٤مسمؼ
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وفي هزا أمشان:
إُمر إولُ :
رأج٧م ...صححٝم٤م اًمديمتقر طم٤ميمؿ
اًمرأي
سمئس
ىمقل قمثامن:
َ
ُ
َ
اًمٕمٌٞمً٤من ،وًمٞمس إُمر يمذًمؽ ،وم٢من اإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع؛ ٕن حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
صمقسم٤من مل يًٛمع ُمـ قمثامن ،ومروايت ُف ُمرؾمٚم٦م وٕمٞمٗم٦م ،ىم٤مل أبق زرقم٦م :قمـ قمثامن
ُمرؾمؾ

()1

.

ِ
وم٠مطمً ْـ ُصحٌتٝمؿ ُم٤م صحٌقك ...طمًـ اًمديمتقر
إُمر اًمث٤مين :ىمقل قمثامن:

إؾمٜم٤مده ،وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ هق وٕمٞمػ ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :أن ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من مل يدرك زُمـ قمثامن

 ،سمؾ وًمد سمٕمد

ووم٤مة قمثامن ،وم٢من ووم٤مشمف سمٕمد اح٤مئ٦م واًمثالصملم ًمٚمٝمجرة أو اح٤مئ٦م وإرسمٕملم  -يمام ذم
()2

شمرمجتف  -وهق مل يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر اًمتًٕملم ُمـ قمٛمره ،يمام ىم٤مًمف اًمذهٌل .
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن ؿمٞمخ اسمـ ؿمٌ٦م هق ُمٕمٛمر سمـ سمٙم٤مر اًمًٕمدي؛ ىم٤مل اسمـ طمجر
ذم ًمً٤من اعمٞمزانُ :مٕمٛمر سمـ سمٙم٤مر اًمًٕمدي ؿمٞمخ عمٓملم صقيٚمح .
ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم :ذم طمديثف وهؿَ ،وٓ يت٤مسمع قمغم أيمثره  .اٟمتٝمك ،وذيمره اسمـ أيب
اسمـ ِطمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل :روى قمـ إسمراهٞمؿ
طم٤مشمؿ ومٚمؿ يذيمر ومٞمف
ضمرطم٤م ،وذيمره ُ
ً
اسمـ ؾمٕمدَ ،وهمػمه

()3

.

( )1ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ (ص.)356 :
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)56/13
(ً )6مً٤من اعمٞمزان (.)55/5

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

356

الاشخذساك الشابع وألاسبعىن:
َ
رؾمقخ ُمٌدأ ُطمرُم٦م اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وأنف
ؾمٌؼ ي١ميمد
ىم٤مل اًمديمتقر :ويمؾ ُم٤م َ
ِ
شمٕمذي٥م ٍ
ِ
ٓ طمؼ ًمٚمًٚمٓم٦م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مؾمتحالل ِ
اوٓمٝم٤مد
أطمد أو
ىمتؾ أو
ِ
اعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،عمجرد ُمٕم٤مروتٝم٤م احل٤ميمؿ وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م أو رومْمٝم٤م حلٙمٛمف

()1

.

ِ
وطمٙمٛمف ،ومٞمًتٜمٌِ ُط ُمـ هذا
يٙمرر أن اًمنميٕم٦م مل شم٠مت سم٘متؾ
اعمٕم٤مرض ًمٚمًٚمٓم٤من ُ
ً
ضمقاز اعمٕم٤مرو٦م ًمٚمًٚمٓم٤من!!.
شمدًمٞمً٤م
ضمٝمال أو
َ
ً
والجىاب على هزا مً أوحه:
ومٞمجقز ومٕمٚمف؛ سمؾ ىمد
اًمقضمف إولً :مٞمس يمؾ ُم٤م مل ت ُٙمؿ قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م سم٤مًم٘متؾ
ُ
يٙمقن حمرُم٤م ٍ
سم٠مدًم٦م أظمرى.
ً
ومٞمج٥م إٟمٙم٤مره وإن يم٤من ٓ ي٘متؾ ،وهذا ُمـ اًمٌدهٞم٤مت ذ ًقم٤م،
وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ
ُ
ومال َ
وجي٥م إٟمٙم٤مرمه٤م ،وهذا ُمثؾ
ىمتؾ قمغم اًمٖمٞمٌ٦م واًمٚمٕمـ ،وُمع ذًمؽ حير ُم ىمقهلام
ُ
قمدم اًم٘متؾ سمٛمٕم٤مرو٦م اًمًٚمٓم٤من أو رومض طمٙمٛمف  -وذم اعمً٠مخ٦م شمٗمّمٞمؾ  -ومال يدل
قمغم ضمقازه سم٤مؾمؿ احلري٦م اعمدقم٤مة.
اًمقضمف اًمث٤مين :اًم٘مقل سمٕمدم ىمتؾ اعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ؛ وم٢من يم٤مٟم٧م
اعمٕم٤مرو٦م إلؾم٘م٤مط طمٙمؿ احل٤ميمؿ وشمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م = وم٢مٟمف ي٘متؾ ،ىم٤مل قمرومج٦م إؿمجٕمل:
ومٛمـ أراد أن يٗمر َق
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،ي٘مقل :إٟمف ؾمتٙمق ُن َه ٌ
ُ
ٜم٤مت وهٜم٤متَ ،
أُمر هذه إُم٦م وهل مجٞم ٌع ،وم٤مرضسمقه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜمً٤م ُمـ يم٤من
(( )1ص.)65 :
( )3ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :

()2
[ .أظمرضمف ُمًٚمؿ]

.
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أو يم٤من اعمٕم٤مرض يتٌٜمك قم٘مٞمدة اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ ،وم٢مٟمف يًتحؼ
()1

ُ
شمٗمّمٞمؾ هذه اعمً٤مئؾ . -
اًم٘متؾ؛ ٕنف ُمٌتدع  -وشم٘مدم

ِ
اٟمت٘م٤مد سمٕمض إقمامل اًمتل يٗمٕم ُٚمٝم٤م
أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مرو٦م ًمٕمدم سمٞمٕم٦م احل٤ميمؿ أو

يقضم٥م اًم٘متؾ.
احل٤ميمؿ ،وم٢من هذا اًمٗمٕمؾ حمرم وٓ
ُ
وإن يم٤مٟم٧م ًمف ُمٔمٚمٛم٦م ُردت ُمٔمٚمٛمتف ،وإن مل شمٙمـ ًمف ُمٔمٚمٛم٦م وم٢مٟمف ي١مدب ،وىمد
ٍ
عمّمٚمح٦م يراه٤م .وهذا اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف قمثامن
يٕمٗمق قمٜمف اًمًٚمٓم٤من أو يدع قم٘مقسمتف
وم٢مٟمف ومٕمؾ ُم٤م رأى اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمف.
وهذه احلري٦م يردده٤م طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ُُم ِ
ٕمر ًو٤م قمـ إدًم٦م اعمح َٙمٛم٦م اًمٍمحي٦م
ٍ
سمِمٌٝم٤مت واهٞم٤مت ،وًمق يم٤من ُمٜمّم ًٗم٤م ًمرد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ.
ُمتِمٌ ًث٤م
الاشخذساك الخامض وألاسبعىن:
ٍ
ٍ
مج٤مقم٦م ؿم٤مء ،وم٢مذا ضم٤مز
طمزب أو
ىم٤مل اًمديمتقر :يمام ًمف احلؼ ذم آٟمتامء إمم أي
ًمٖمػم اعمًٚمؿ آٟمتامء ًمألدي٤من إظمرى واًمتح٤ميمؿ إمم ذائٕمٝم٤م اخل٤مص٦م ورؤؾم٤مئٝم٤م ذم
ضم٤مئز ُمـ سم٤مب
فمؾ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وم٤مٟٓمتام ُء إمم اجلامقم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ٌ
قمغم آٟمتامء ًمٚمجامقم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
أومم ،وهلذا اًمًٌ٥م مل يٕمؽمض قمثامن وٓ قمكم
أن ًمف طم ًّ٘م٤م ذم ِ
ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ُمثؾ هذا آٟمتامء،
أو اًمٗمٙمري٦م ،يم٤مخلقارج إذ مل َير قمكم
ُم٤م مل خيرضمقا قمغم اًمدوًم٦م سم٤مًم٘مقةً ،مقوقح ُمٌدأ ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾.
شمًتٓمٞمع اًمًٚمٓم٦م
اجلقاز واحلؼ اًم٘مْم٤مئل اًمذي ٓ
واعم٘مّمقد سم٤مجلقاز واحلؼ هٜم٤م
ُ
ُ
ِ
وومرق أهؾ اًمٌدع ،إٓ
ُمّم٤مدرشمف ٓ ،اجلقاز دي٤مٟم ً٦م وإومت٤م ًء؛ إذ حير ُم آٟمتامء ًمٚمخقارج
( )1شم٘مدم (ص.)151 :
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ؾمٌٞمال ذم ِ
أن اًمّمح٤مسم٦م مل يروا هلؿ قمٚمٞمٝمؿ ً
ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ هذا آٟمتامء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ،وإلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م
قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمًٞمػ

()1

قمغم قمدم اًمتٕمرض ًمٚمخقارج ُم٤م مل يّمقًمقا

.

في هزا الكالم املخىاكع الىاهي عذة أمىس:
إُمر إولٌ :
جيتٛمع أىمقا ٌم يتٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى
ومرق ذم اًمنميٕم٦م سملم أن
َ
ت٧م ُطمٙم ِؿ احل٤ميمؿ اًمٕم٤مم ،ومل يٛمٜمع ذًمؽ اًمًٚمٓم٤من ،وٓ يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ وٓ ٌء وسمراء
قمغم هذا اًمتجٛمعٌ ،
ومرق سملم هذا وسملم اًمتجٛمع احلزيب اًمذي ٓ يٙمقن ت٧م ُطمٙم ِؿ
يٜمٗمّمؾ قمٜمف ٍ
ُ
سمٌٞمٕم٦م أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ،أو يٙمقن اًمقٓء واًمؼماء
احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًمٕم٤مم ،سمؾ
قمغم هذا احلزب ،أو يٙمقن هذا اًمتحزب ًمٚمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ُمـ ُمٜم٤مـمح٦م
اًمًٚمٓم٤من.
هذا اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمتجٛمع دمٛمع حمرم ذم اًمنميٕم٦م؛ ٕنف ٓ سمٞمٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م
إٓ ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕم٤مم ،واًمٌٞمٕم٦م اخل٤مص٦م ُمٜم٤مزقم٦م ًمف ،ويمذا احل٥م واًمٌٖمض هلل وذم اهلل ٓ
ذم إطمزاب واًمتجٛمٕم٤مت.
أجْم٤م؛ ًمقضمقد اعم٘متيض ًمٗمٕمٚمف قمٜمد اًمًٚمػ ومل
وزي٤مد ًة قمغم أنف حمرم ومٝمق سمدقم٦م ً
يٛمٜمٕمٝمؿ.
يٗمٕمٚمقه ،وٓ ُم٤مٟمع
ُ
إُمر اًمث٤مين :أن إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ عمٜم٤مصح٦م احل٤ميمؿ أو
ِ
إفمٝم٤مر قمٞمقسمف وأظمٓم٤مئف ،ومٝمل أطمزاب حمرُم٦م ح٤م شم٘مدم شم٘مرير ُه ُمـ وضمقب اًمًٛمع
ِ
واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ( ،)2وقمدم ِ
قمٞمقسمف وأظمٓم٤مئف وهٙمذا.
ٟمنم
(( )1ص.)56 :
( )3شم٘مدم (ص.)66 :
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إُمر اًمث٤مًم٨م :أن حم٤موًم٦م دمقيز آٟمتً٤مب ًمألطمزاب اًمٙم٤مومرة؛ ٕن اًمنميٕم٦م
أىمرت اًمٙم٤مومر قمغم ُيمٗمره إذا يم٤من ت٧م طمٙمٛمٝم٤م؛ وهذا ُمردو ٌد ُمـ أوضمف:
اًمقضمف إول :أن سم٘م٤مء اًمٙم٤مومر قمغم ديٜمف وهق ت٧م ُطمٙم ِؿ اعمًٚمٛملم ً
ذًمٞمال
وأخحؼ هبؿ اًمٕمٚمامء
سمْمقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م = أضم٤مزشم ُف اًمنميٕم٦م عمّمٚمح٦م أيمؼم إذا يم٤من يمت٤مسم ًّٞم٤م،
َ
اعمجقس ح٤م ور َد ومٞمٝمؿ ُمـ دًمٞمؾ؛ وهذا اإلىمرار ُمـ اًمنميٕم٦م وآيمتٗم٤مء سم٠مظمذ
َ
ِ
اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ عمّم ٍ
أىمرب ًمإلؾمالم
دظمقًمف ذم اإلؾمالم ٕ -هنؿ
ٚمح٦م أيمؼم وهل رضم٤م ُء
ُ
ُمـ همػمهؿ  ،-وم٢من مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم قمد ِم إىمرار سم٘م٤مء همػمهؿ قمغم ديٜمٝمؿ وقمغم
قمدم ىمٌقل اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ.
وؾمٚمػ هذه إُم٦م سملم اًمٙمٗم٤مر وأهؾ اًمٌدع؛
ىم٧م اًمنميٕم٦م
ُ
اًمقضمف اًمث٤مين :ومر ْ
وؿمددت ذم أهؾ اًمٌدع ُم٤م مل شمِمدد ذم اًمٙمٗم٤مر؛ ٕنف ُيٖمؽم هبؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ،
ومِمددت ذم اخلقارج ُم٤م مل شمِمدد ذم اًمٙمٗم٤مر وهٙمذا...
ىم٤مل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕملً :مئـ يٙمقن ذم يمؾ ىمٌٞمٚم٦م مح٤مر أطم٥م إزم ُمـ
أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ٌ
رضمؾ ُمـ أصح٤مب أيب ومالن رضمؾ يم٤من ُمٌتد ًقم٤م .
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس ٓ :شمًٚمؿ قمغم أهؾ إهقاء وٓ دم٤مًمًٝمؿ إٓ أن شمٖمٚمظ
ُمريْمٝمؿ ،وٓ تدث قمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م .
قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ ُيٕم٤مد ُ
ٍ
ِ
سمدقم٦م وهق يٕم َٚمؿ أنف
سمًٛمٕمف إمم ص٤مطم٥م
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقريَُ :مـ أصٖمك
ٍ
وويمِ َؾ إمم ٟمٗمًف .
ظمرج ُمـ قمّمٛم٦م اهلل ُ
ص٤مطم٥م سمدقم٦م َ
ُ
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضٕ :ن َ
إزم ُمـ
آيمؾ قمٜمد اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍما ين أطم٥م ّ

أن َ
أيمٚم٧م قمٜمد
آيمؾ قمٜمد ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،وم٢مين إذا أيمٚم٧م قمٜمدمه٤م ٓ ُي٘متدى يب ،وإذا
ُ
ٍ
سمدقم٦م طمّم ٌـ
ص٤مطم٥م سمدقم٦م اىمتدى يب اًمٜم٤مس ،أطم٥م أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م
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اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :إن ُم٘مت٣م إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر أٓ ُشم٘مر إطمزاب همػم اًمنمقمٞم٦م ،ومٙمؾ
ٍ
دًمٞمؾ يدل قمغم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [آل قمٛمران ،]113 :وىم٤مل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [آل قمٛمران= ]134 :
يدل قمغم إٟمٙم٤مر هذه اًمتحزسم٤مت همػم اًمنمقمٞم٦م.
ٍ
ُمٜمٙمر عمّمٚمح٦م أيمؼم ،ومال يدل قمغم قمدم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرات ،سمؾ
إٟمٙم٤مر
وم٢مذا ُشمرك
ُ
وم٢مىمرار اًمنميٕم٦م
إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرات قمغم إصؾ ُم٤م مل شمٕم٤مروف ُمّمٚمح ٌ٦م أيمؼم،
شمٌ٘مك
ُ
ُ
ٍ
ٕهؾ اًمٙمت٤مب واعمجقس إذا أقمٓمقا اجلزي٦م قمـ ٍ
عمّمٚمح٦م = ٓ
يد وهؿ ص٤مهمرون
اعمخ٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م ،وهذا َسمدهل ًمق ترر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من
يٜمٙمر اًمتحزب
ُ
يٕمٜمل أٓ َ
ُمـ ىمٞمقد احلري٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م اعمزقمقُم٦م.
اٟمتً٤مب
دمقيز اًمنميٕم٦م
وم٘م٤مس
َ
َ
اًمقضمف اًمراسمع :أن هم٤مي٦م دًمٞمؾ اًمديمتقر اًم٘مٞم٤مس؛ َ
ِ
ىمٞم٤مس وم٤مؾمد؛ ٕنف ُمّم٤مد ٌم ًمٚمدًمٞمؾ،
اًمٙم٤مومر إمم ديٜمف قمغم آٟمتً٤مب ًمألطمزاب ،وهذا ٌ
ِ
يمر اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن هذه اًمتجٛمٕم٤مت وإطمزاب ُمع إدًم٦م اعمٕمرووم٦م
وىمد شم٘مدم ذ ُ
()2
ذم إىمرار اًمٙمٗم٤مر اًمٙمت٤مسمٞملم إذا واوم٘مقا قمغم اجلزي٦م .
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ه١مٓء (اًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمذُم٦م) ي٘مرون قمغم
واعمًٚمؿ ٓ َي٘مر قمغم ُمٌتدع وٓ ُمٜمًقخ،
ديٜمٝمؿ اعمٌتدع ،واعمٜمًقخُ ،مًتنيـ سمف،
ُ

( )1أبق ٟمٕمٞمؿ (.)136/6
( )3شم٘مدم (ص.)166 :
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أهؾ اًمٌدع وأؿمد
ٓ ًّ
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َ
ذيمر أن أيمثر أظمٓم٤مء اًمٜم٤مس ذم اًم٘مٞم٤مس.
وصدق اإلُم٤مم أمحد ح٤م َ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ومريض اهلل قمـ أمحد طمٞم٨م ي٘مقل :يٜمٌٖمل ًمٚمٛمتٙمٚمؿ
اعمجٛمؾ ،واًم٘مٞم٤مس ،وىم٤مل أجْم٤م :أيمثر ُم٤م خيٓمئ
ذم اًمٗم٘مف أن جيتٜم٥م هذيـ إصٚملم:
َ
اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م اًمت٠مويؾ واًم٘مٞم٤مس

()2

.

إُمر اًمراسمع :زقمؿ أن قمثامن وقمٚم ًّٞم٤م مل يٕمؽمو٤م قمغم اخلقارج ،صمؿ ىم٤مل :واعم٘مّمقد
اجلقاز واحلؼ اًم٘مْم٤مئل اًمذي ٓ شمًتٓمٞمع اًمًٚمٓم٦م ُمّم٤مدرشمفٓ ،
سم٤مجلقاز واحلؼ هٜم٤م
ُ
ِ
وومرق أهؾ اًمٌدع ،إٓ أن اًمّمح٤مسم٦م
اجلقاز دي٤مٟم ً٦م وإومت٤م ًء؛ إذ حير ُم آٟمتام ُء ًمٚمخقارج
مل يروا هلؿ قمٚمٞمٝمؿ ً
ؾمٌٞمال ذم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ هذا آٟمتامء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ﯿﰀﰁﰂ﴾ .
ٍ
ُم٘مّمد ُمـ
ومٞمج٥م إٟمٙم٤مره ،وم٢من هذا أقمٔمؿ
شمٜم٤مىمض ٕنف إذا يم٤من حمر ًُم٤م
هذا
ٌ
ُ
()3
ُم٘م٤مصد اًمقٓي٦م؛ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  -يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اًمٕمٚمامء -
ُمٜمٙمرا ويؽميم٤من إٟمٙم٤مره.
ومٙمٞمػ يٙمقن ً
وإٟمام هم٤مي٦م إُمر أهنؿ شمريمقا ىمت٤مهلؿ عمّمٚمح٦م؛ وهذا ٓ يٕمٜمل أنف ٓ جيقز إٟمٙم٤مره
ورد ُقمٝمؿ إذا زاًم٧م هذه اعمّمٚمح٦م ،ومٚمام هنك رؾمقل اهلل

اًمّمح٤مسم٦م قمـ اإلٟمٙم٤مر

قمغم إقمرايب اًمذي َ
سم٤مل ذم اعمًجد عمّمٚمح٦م ،ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أن اًمٌقل ذم اعمًجد ٓ
يٜمٙمر إذا زاًم٧م اعمّمٚمح٦م اح٤مٟمٕم٦م ُمـ اإلٟمٙم٤مر.

( )1اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (.)661/1
( )3اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م (ص.)366 :
( )6شم٘مدم (ص.)31 :
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إُمر اخل٤مُمسٓ :ز ُم هذا اًمت٘مرير وآؾمتدٓل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ﴾ أٓ ُشمٜم َٙمر أُم٤ميمـ اًمزٟمك واًمدقم٤مرة واًمرسم٤م ،وأن ُيًٛمح ٟمٔم٤مُم ًّٞم٤م سمٌٜم٤مء اًمٙمٜم٤مئس
ذم سمالد اعمًٚمٛملم ويمذا احلًٞمٜمٞم٤مت اًمراومْمٞم٦م واعمدارس اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمؼماًمٞم٦م وهٙمذا..
وهذه ًمقاز ُم سم٤مـمٚم٦م ،وم٤مًمديمتقر ُم٤م سملم أن يٚمتزُمٝم٤م ،ومٞمٙمقن ُمّم٤مد ًُم٤م ًمٚمنميٕم٦م ُمت٤مسم ًٕم٤م
ًمدقم٤مة احلري٦م اعمٙمذوسم٦م وهؿ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،أو أٓ يٚمتزُمٝم٤م ومٞمٕمقد هذا قمغم
يمالُمف سم٤مًمٜم٘مض.
()1

إُمر اًمً٤مدس :شم٘مدم اجلقاب قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ وًمٞمس
ومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم اًمًامح سم٤معمحرُم٤مت سم٤مؾمؿ احلري٦م.
ضمقاز ِ
ىمتؾ اخل٤مرضمل؛ ٕنف ظم٤مرضمل  -يمام شم٘مدم
إُمر اًمً٤مسمع :أن ُمذه٥م قمٛمر
ُ
()2

ٟم٘مؾ هذا قمٜمف ،وإىمرار اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ىمداُم٦م سمف  -ومل ي٘مؾ قمٛمر مل أىمتٚمف ٕضمؾ
احلري٦مً ،مٙمـ اًمّمح٤مسم٦م مل ي٘م٤مشمٚمقا اخلقارج إذا دمٛمٕمقا وص٤مروا مج٤مقم٦م طمتك يٌدؤوا
سم٤مًمًٞمػ ،وهذا ٓ يٕمٜمل أنف ٓ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ وٓ يٜم٤مصحقن يمام ومٕمؾ اسمـ قمٌ٤مس ح٤م
أرؾمٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.
الاشخذساك الصادس وألاسبعىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :وىمد اٟمتٝمك قمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ؾمٜم٦م 43ـه ،وسمدأ اًمٕمٍم
اضمع اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد اعمٛمثؾ ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ اعمٜمزل ،وسمدأ ظمٓم٤مب
إُمقي طمٞم٨م سمدأ شمر ُ
ؾمٞم٤مد يٛمثؾ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ اعم١مول طمٞم٨م سمدأ آؾمتدٓل سم٤مًمٜمّمقص قمغم همػم اًمقضمف
اًمّمحٞمح اًمذي أراد اهلل ورؾمقًمف  :أول َُمـ يٖمػم ؾمٜمتل ٌ
رضمؾ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م .
( )1شم٘مدم (ص.)614 :
( )3شم٘مدم (ص.)154 :
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.

وفي هزا الكالم عذة أمىس:
ظم٤مل اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من؛ ٕنف َ
إُمر إول :أنف ذم َ
احلٙمؿ
ضمٕمؾ
َ
ذم اسمٜمف سم٤مإلرث وهذا ًمٞمس ُمذُمق ًُم٤م؛ ٕن ومٕمٚمف عمّمٚمح٦م  -يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمال ِم اسمـ
()2

ىمدر ُه وُمٜمزًمتف؛ َ
اعمحٛمؾ
حلٛمؾ ومٕمٚمف قمغم
َ
ظمٚمدون  -وًمق يم٤من حم ًٌّ٤م عمٕم٤موي٦م ،وقم٤مر ًوم٤م َ
ٍ
سم٘مّمد أو سمٖمػم ىمّمد  -وضمٕمؾ ظمالومتف اسمتداء
احلًـً ،مٙمٜمف أبك إٓ اًم٘مدح ومٞمف -
ًمٚمخٓم٤مب اًمًٞم٤مد اعم١مول.
إُمر اًمث٤مين :أنف ًمق صمٌ٧م طمدي٨م :أول ُمـ يٖمػم ؾمٜمتل ٌ
رضمؾ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م
ٓزُم٤م أن يٜمزًمف قمغم ُمٕم٤موي٦م ،وم٘مد شماله طمٙم٤مم ووٓة ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م هؿ َأومم أن
ومٚمٞمس ً
يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمف

ُ
أومْمؾ ُمٚمقك اإلؾمالم سم٤مإلمج٤مع.
ٓؾمٞمام وهق

ُ
أومْمؾ ُمٚمقك
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمٕم٤موي٦م
هذه إُم٦م

()3

ار ذم شمٜمزيؾ احلدي٨م قمغم ُمٕم٤موي٦م؟
 ،ومٚمامذا اإلس ُ

هؾ يمؾ هذا اًمٖمْم٥م قمٚمٞمف ٕنف َ
ضمٕمؾ اًمقٓي٦م إر ًصم٤م ٓسمٜمف يزيد ُ -مع أن هذا
ٍ
ٕطمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ضمٕمؾ اعمراد
ُم٘مت٣م اعمّمٚمح٦م  ،-ومٚمام وضمد اعمٕم٤مرض زًم٦م
وٟمنماَ ،
سمدل ؾمؽمه٤م وإظمٗم٤مئٝم٤م؛ ًمئال ُيٜم٤مل ُمـ ظم٤مل اعم١مُمٜملم.
ومرطم٤م
ـم٤مر هب٤م ً
ُمٕم٤موي٦م َ
ً

(( )1ص.)131 :
( )3شم٘مدم (ص.)165 :
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)416/4
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ُمع أن يمال َم مج ٍع ُمـ اًمٕمٚمامء أن اعمراد سم٤محلدي٨م يزيد ُ -مثؾ اًمٌٞمٝم٘مل  -وداومع
ُ
َ
اًمرضمؾ هق
يٙمقن هذا
اسم ُـ يمثػم قمـ هذا اًم٘مقل وم٘م٤مل :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل :ويِمٌف أن
يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

()1

.

َ
واًمت٘مط ُمٜمف اًمِمٌٝم٤مت
ومٝمؾ يمؾ هذا َخيٗمك قمغم َُمـ شمتٌع يمت٤مب (اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م)
سم٤معمٜم٘م٤مش؟!
إُمر اًمث٤مًم٨م :ىمد ـمٕم َـ ذم احلدي٨م مج٤مقم٦م؛ وم٘مد وٕمٗمف اسمـ يمثػم وم٘م٤مل :وهذا
ُمٜم٘مٓمع سملم أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م وأيب ذر
ٌ

()2

أجْم٤م سمٕمد أن ذيمره :ويمذا رواه اًمٌخ٤مري
 ،وىم٤مل ً

ذم (اًمت٤مريخ) ،وأبق يٕمغم قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك ،قمـ قمٌد اًمقه٤مب ،صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري:
واحلدي٨م ُمٕمٚمقل ،وٓ يٕمرف أن أب٤م ذر ِ
ُ
ىمد َم اًمِم٤مم زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ىم٤مل:
ُ
وىمد ُم٤مت يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من زُم َـ قمٛمر ،ومقمم ُمٙم٤مٟمف أظم٤مه ُمٕم٤موي٦م .
أؾم ِٛم َع أبق اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ أيب ذر؟ ىم٤مل:
وىم٤مل قمٌ٤مس اًمدوري:
ُ
ؾم٠مخ٧م اسم َـ ُمٕملمَ :
ومٛمـ أبق ُمًٚمؿ هذا؟ ىم٤مل ٓ :أدري .
ٓ ،إٟمام يروي قمـ أيب ُمًٚمؿ قمٜمف ،ىمٚم٧مَ :
َ
أطم٤مدي٨م ذم ذم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،يمٚمٝم٤م ُمقوققم٦مٓ ،
اسمـ قمً٤ميمر
وىمد أور َد ُ
ِ
ِ
سمٕمْمف
وٕمػ أؾم٤مٟمٞمده واٟم٘مٓم٤م ِع
يّمح رء ُمٜمٝم٤م ،وأضمق ُد ُم٤م ور َد ُم٤م ذيمرٟم٤مه؛ قمغم
 -واهلل أقمٚمؿ -

()3

.

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)364/5
( )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)364/5
( )6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)545/11

ــــــــــــــــــــــــــ
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الاشخذساك الصابع وألاسبعىن:
()1

طم٤مول ذم يمت٤مسمف اًمٗمرىم٤من إصمٌ٤مت طمدي٨م :أول َُمـ يٖمػم ُؾمٜمتل ٌ
َ
رضمؾ ُمـ سمٜمل
ٍ
ٍ
سم٘مّمد أو سمٖمػم ىمّمد  -وهترب ُمـ يمالم اًمٌخ٤مري
سمٌح٨م ومٞمف شمدًمٞمس -
أُمٞم٦م
َ
وشمرك يمالم اسمـ ُمٕملم اًمذي ضمز َم سمٕمدم اًمًامع ومل
سمحج٦م أنف مل جيزم سمٕمد ِم اًمًامع،
وأجْم٤م اقمتٛمدَ شمقصمٞمؼ أيب ُمًٚمؿ سمٜم٤م ًء قمغم شمقصمٞمؼ اعمٕمرووملم سم٤مًمتً٤مهؾ
يتٕمرض ًمفً ،
يم٤مسمـ طمٌ٤من أو ُمـ وصم٘مف وٛمٜمً٤م  -أي ُمـ سم٤مب اًمالزم  -يمّمٜمٞمع اسمـ ظمزيٛم٦م؛ أو
َ
َ
دمٝمٞمؾ اسمـ ُمٕملم وهق إُم٤م ُم هذا اًمٗمـ
هقى وسمٖم ًٞم٤م -
شمقصمٞمؼ ُمت٠مظمر يم٤مًمذهٌل
وشمرك ً -
ووم٤مرس ُمـ ومرؾم٤مٟمف.
ٌ

ِ
إٟمّم٤مومف ؿمٙمؽ ذم ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم قمـ اًمٌخ٤مري ىمقًمف :هذا طمدي٨م
وُمـ قمد ِم
ِ
ضمدت ُمر ًة ذم
قمٌ٤مرات اًمٌخ٤مري ُمع إىمراره أهن٤م ُو
ُمٕمٚمقل سمحج٦م أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ
ْ
يمالُمف.
ضمقاسم٤م قمغم ؾمٗمًٓمتف هذه :إ ًذا ًمتٙمـ هذه اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م؛ ومام اًمٗمرق سملم
وم ُٞم٘م٤مل
ً
اعمرة واعمرشملم؟.

ِ
شمٗمقح ُمٜمف رائح٦م اهلقى.
إمم آظمر يمالُمف اًمريمٞمؽ اًمذي ُ

أُمر ؾمٝمؾ ًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل ذم
وقمغم يمؾ
ُ
اخلالف ذم شمّمحٞمح احلدي٨م وشمْمٕمٞمٗمف ٌ
اًمتدًمٞمس واًمتٙمٚمػ ذم ـمري٘م٦م اًمتّمحٞمح.

(( )1ص.)53 :

ــــــــــــــــــــــــــ
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الاشخذساك الثامً وألاسبعىن:
()1

اًمٙمت٤مب
آصم٤مرا ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ يمت٤مب هن٩م اًمٌالهم٦م  ،وهذا
ُ
يٜم٘مؾ اًمديمتقر ً
م٤م ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف.
ىم٤مل اًمذهٌل :ىمٚم٧م :هق ضم٤مُمع يمت٤مب (هن٩م اًمٌالهم٦م) ،اعمٜمًقسم٦م أخٗم٤م ُفمف إمم
اإلُم٤مم قمكم

وسمٕمْمٝم٤م سم٤مـمؾ ،وومٞمف طمؼ ،وًمٙمـ ومٞمف
 ،وٓ أؾم٤مٟمٞمدَ ًمذًمؽ،
ُ

مجع
ُمقوققم٤مت طم٤مؿم٤م اإلُم٤مم ُمـ اًمٜمٓمؼ هب٤م ،وًمٙمـ أجـ اعمٜمّمػ؟! وىمٞمؾ :سمؾ ُ
أظمٞمف اًمنميػ اًمريض

()2

أجْم٤م :قمغم سمـ احلًلم اًمٕمٚمقي احلًٞمٜمك اًمنميػ
 ،وىم٤مل ً

اعمرشم٣م اعمتٙمٚمؿ اًمراوم٣م اعمٕمتززم ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .طمدث قمـ ؾمٝمؾ اًمديٌ٤مضمل،
واعمرزسم٤مين ،وهمػممه٤م.
ووزم ٟم٘م٤مسم٦م اًمٕمٚمقي٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م ،قمـ إطمدى وصمامٟملم
وُمـ
ؾمٜم٦م ،وهق اعمتٝمؿ سمقوع يمت٤مب هن٩م اًمٌالهم٦م ،وًمف ُمِم٤مريم٦م ىمقي٦م ذم اًمٕمٚمقمَ ،
ـم٤مًمع يمت٤مسمف هن٩م اًمٌالهم٦م ضمزم سم٠منف ُمٙمذوب قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

 ،ومٗمٞمف

 ،وومٞمف ُمـ اًمتٜم٤مىمض

اًمً٥م اًمٍما ح واحلط قمغم اًمًٞمديـ :أيب سمٙمر ،وقمٛمر
وإؿمٞم٤مء اًمريمٞمٙم٦م واًمٕمٌ٤مرات اًمتل ُمـ ًمف ُمٕمروم ٌ٦م سمٜم َٗم ِ
س اًم٘مرؿمٞملم اًمّمح٤مسم٦م وسمٜم َٗمس
ضمزم سم٠من اًمٙمت٤مب أيمثر ُه سم٤مـمؾ
همػمهؿ مـ سمٕمدَ هؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ َ

()3

.

ٍ
يمت٤مب هذا طم٤م ًُمف؟!؛ ًمٙمـ اهلقى ضمٕم َٚم ُف يٕمتٛمد قمٚمٞمف،
ومٝمؾ يّمح أن ُيًتٜمد إمم
يٜمٍم هقاه.
ٕن ومٞمف ُم٤م ُ
(( )1ص.)135 :
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)665/15
(ُ )6مٞمزان آقمتدال (.)134/6

ــــــــــــــــــــــــــ
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الاشخذساك الخاشع وألاسبعىن:
ؿمٙمؽ اًمديمتقر ذم ذقمٞم٦م أن يٕمٝمد طم٤ميمؿ إمم َُمـ سمٕمده ،وذيمر أن قمٝمدَ أيب
ٍ
ٍ
عمّمٚمح٦م اؾمتدقم٤مه٤م اًمقاىمع يقُمذاك.
سمٙمر ًمٕمٛمر يم٤من
ىم٤مل اًمديمتقر :وم٘مد يم٤من قمٝمده ًمٕمٛمر ُمـ سم٤مب اًمؽمؿمٞمح سمٕمد آؾمتِم٤مرة واًمرو٤م،
ٍ
إيمراه أو إًمزام ،يمام مل شمٙمـ سمٞمٜمٝمام ىمراسم٦م أو رطمؿ ُشمثػم اًمِمؽ واًمِمٌٝم٦م ذم اًمٖم٤مي٦م
دون
ُمـ هذا اًمؽمؿمٞمح ،يمام أن اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجلديدة  -اًمتل ظمرضم٧م
طمروهب٤م ُمع اإلُمؼماـمقريتلم
ًمٚمتق ُمـ احلروب اًمداظمٚمٞم٦م  -طمروب اًمردة ،وسمدأت
َ
وم٤مرس واًمروم  -هل اًمتل اوٓمرت أب٤م سمٙمر إمم ُمثؾ هذا اإلضمراء

()1

.

وىم٤مل :وإذا يم٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م آؾمتخالف ىمد وضمدت هل٤م ؾمٜمدً ا ذقم ًّٞم٤م ُم١مو ًٓ
طمتك أصٌح٧م ـمري ً٘م٤م ُمنمو ًقم٤م ًمتقري٨م اإلُم٤مُم٦م ًمألبٜم٤مء ،سمدقمقى ضمقاز اًمٕمٝمد هلؿ
يمٖمػمهؿ

()2

.

()3
ؾمٌؼ ِذيمر ُه .
وهذا ُمردو ٌد سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ذقمٞم٦م اًمٕمٝمد ذم اإلُم٤مُم٦م ،وىمد َ
ىم٤ملْ :
ظمػم ُمٜمل
ػ وم٘مد
وأجْم٤م وم٢من قمٛمر
َ
إن َأؾمتخٚمِ ْ
ً
اؾمتخٚمػ ُمـ هق ٌ
()4

وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل هذا ُمٌٞمٜمً٤م أن يمٚمٝم٤م
 يٕمٜمل أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ  -يمام شم٘مدم .ُ
ُمنموقم٦م ًمف؛ آؾمتخالف اًمذي هق اًمٕمٝمد أو اًمؽمك سمال اؾمتخالف.

(( )1ص.)113 :
(( )3ص.)133 :
( )6شم٘مدم (ص.)53 :
( )4شم٘مدم (ص.)53 :
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الاشخذساك الخمصىن:
قم٤مب اًمديمتقر طم٤ميمؿ قمغم ِ
ظم٤مل اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من أن َقم ِٝمدَ ٓسمٜمف
مجع
اًمٜم٤مس يزيد ذم طمٞم٤مة أبٞمف
يزيد وم٘م٤ملً :م٘مد سم٤ميع
اًمذي يم٤من يرى أن َ
ُ
اًمٜم٤مس قمغم إُم٤م ٍم واطمد ،ووطمد ُة يمٚمٛم٦م إُم٦م وقمد ُم قمقدهت٤م ًمالىمتت٤مل واًمٗمتٜم٦م  -أهؿ
َ
ظمٗم٧م أن أدع اًمرقمٞم٦م ُمـ سمٕمدي يم٤مًمٖمٜمؿ اعمٓمػمة
م٤م ؾمقى ذًمؽ ،ومٙم٤من ي٘مقل :إين
ُ
أن اًمٜمٌل

ًمٞمس هل٤م راع ووم٤م َشم ُف
شمر َيم ُٝمؿ ًمٞمخت٤مروا ُمـ سمٕمده ُمـ يرشمْمقٟمف

وأؿمٗمؼ ،وُمع ذًمؽ
أطمرص قمغم إُم٦م
يم٤من
َ
َ
()1

.

()2

ٟم٘مؾ يمالم اسمـ ظمٚمدون ذم أنف َ
ُ
ضمٕمؾ ومٕمؾ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  -ريض
شم٘مدم
اهلل قمٜمف وأرو٤مه ُ -مـ احلًٜم٤مت ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مرو٦م ،صمؿ إن هذا اًمديمتقر
ُمتٜم٤مىمض؛ وم٘مد صحح َ
ومٕمؾ أيب سمٙمر ح٤م قمٝمد ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م،
ٌ
اؾمتخٚمػ
ُمع أنف ٓ يرى ـمري٘م٦م اًمٕمٝمد ذقمٞم ً٦م ،وظمٓم٠م ُمٕم٤موي٦م ُمع أن ُمٕم٤موي٦م
َ
و َقم ِٝمدَ ٓسمٜمف ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م ،ويم٤من اعمتٕملم قمٚمٞمف أن ي٘مر عمٕم٤موي٦م ومٕم َٚم ُف ٕضمؾ
ِ
ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م ،ومٚمٞمس ٟمٗمٞم ُف ًمٚمٛمّمٚمح٦م أومم ُمـ اسمـ
اعمّمٚمح٦م ،يمام أىمره ٕيب سمٙمر
ظمٚمدون اًمذي أثٌتٝم٤م .ومٙمٞمػ واًمذي رأى اعمّمٚمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من؟!.
الاشخذساك الحادي والخمصىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :طمٞم٨م شمؿ اظمتزال ُمٕمٜمك اًمِمقرى ،وم٠مصٌح٧م اًمِمقرى ىم٤مس ًة
قمغم ُمِم٤مريم٦م إُم٦م اإلُم٤مم ذم اًمرأي؟ صمؿ شمؿ اظمتزاهل٤م وم٢مذا اًمِمقرى هل اؾمتِم٤مر ُة

(( )1ص.)114 :
( )3شم٘مدم (ص.)165 :
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أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد دون آًمتزام

()1
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.

()2

ُ
سمٞم٤من أن اًم٘مقل سم٠من قمٛمؾ اإلُم٤مم سم٤مًمِمقرى إًمزاُمل ظمٓم٠م مل أر قمٚمٞمف
ىمد ؾمٌؼ
ً
دًمٞمال ،ومل أر أطمدً ا ُمـ اًمٕمٚمامء إوًملم ىم٤مل سمف ،واًمديمتقر مل يذيمر ًمف ؾمٚم ًٗم٤م ُمـ قمٚمامء
إُم٦م اعمٕمرووملم اًمً٤مسم٘ملم.
الاشخذساك الثاوي والخمصىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :طمٞم٨م شمؿ اظمتزال ُمٕمٜمك اًمِمقرى ،وم٠مصٌح٧م اًمِمقرى ىم٤مس ًة
قمغم ُمِم٤مريم٦م إُم٦م اإلُم٤مم ذم اًمرأي؟ صمؿ شمؿ اظمتزاهل٤م وم٢مذا اًمِمقرى هل اؾمتِم٤مر ُة
اإلُم٤مم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد دون آًمتزام .
واًمٙم٤مشم٥م يردد سمرو٤م إُم٦م دون أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد وم٘م٤ملً :م٘مد أمجع اًمّمح٤مسم٦م
قمغم أن اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن سمٕم٘مد اًمٌٞمٕم٦م سمٕمد اًمِمقرى واًمرو٤م ُمـ إُم٦م ،يمام أضم٤مزوا
()3
ِ
سمنمط اًمِمقرى ورو٤م إُم٦م سمٛمـ اظمت٤مره اإلُم٤مم .
آؾمتخالف
َ
ومٝمق ٓ يرى أن اعمرضمع ذم اًمرو٤م إمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،إٟمام إمم إُم٦م يمٚمٝم٤م،
()4

وىمد ؾمٌؼ رد هذا ذم اًمِمٌٝم٤مت .

(( )1ص.)111 :
( )3شم٘مدم (ص.)345 :
(( )6ص.)115 :
( )4شم٘مدم (ص.)53 :
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الاشخذساك الثالث والخمصىن:
ُ
إظمذ هل٤م
ىم٤مل اًمديمتقر :يمام أمجٕمقا قمغم أنف ٓ يًق ُغ ومٞمٝم٤م اًمتقارث ،وٓ
ظمالف سملم
ذقم٤م .ىم٤مل اسمـ طمزمٓ :
َ
سم٤مًم٘مقة واًم٘مٝمر ،وأن ذًمؽ ُمـ اًمٔمٚمؿ اعمحرم ً
()1
ٍ
.
جيقز اًمتقارث ومٞمٝم٤م
أطمد ُمـ أهؾ اإلؾمالم ذم أنف ٓ ُ
والجىاب على هزا مً أوحه:
همػم ذقمل ذم أصٚمف،
اًمقضمف إول :اًم٘مقل سم٤مًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر ،ويمذًمؽ اًمتقارث ُ

أظمذه٤م سم٤مًم٘مٝمر ،وُمـ ذًمؽ َُمـ َ
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم صح٦م إُم٤مُم٦م ووٓي٦م َُمـ َ
أظمذه٤م
ًمٙمـ َ
()2
ِ
يمر إدًم٦م وإمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م قمغم هذا ،
سم٤مًمتقارث
ْ
وصمٌت٧م ًمف سم٤مًم٘مٝمر ،وىمد شم٘مدم ذ ُ
صٜمٞمع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمذيـ سم٤ميٕمقا يزيدَ سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وهٙمذا
ويدل قمغم هذا
ُ
سم٤ميع اًمت٤مسمٕمقن قمٌدَ اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وسم٤ميع أئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وٓ َة اًمٕمٌ٤مؾمٞملم.
اًمقضمف اًمث٤مين :أن اإلمج٤مع اًمذي طمٙم٤مه اسم ُـ طمزم صحٞمح ًمٙمٜمف سم٤مًمٜمٔمر إمم إصؾ
ٍ
ٍ
ِ
يمٗمٕمؾ ُمٕم٤موي٦م وم٢مٟمف
عمّمٚمح٦م راضمح٦م ،وإٓ وم٢من اعمّمٚمح٦م إذا اىمتْم٧م ذًمؽ
قم٤مرض
سمال
جيقز هلذه اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م ،صمؿ ُأذيمّر أن َُمـ اؾمت٘مر ًمف احلٙمؿ سم٤مًم٘مٝمر وُمٜمف اًمتقري٨م،
ُ
ومٞمج٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واقمت٘م٤مد اًمٌٞمٕم٦م ًمف ذم إقمٜم٤مق ،وهق ُ
صمٌ٧م ًمف ُ
أظمذ
ُمثؾ اًمذي َ
ُ
()3

احلٙمؿ سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وهذا سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم .

(( )1ص.)115 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
( )6شم٘مدم (ص.)56 :
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الاشخذساك الشابع والخمصىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أنف ٓ يٙمقن إُم٤م ًُم٤م سم٤مٓؾمتٞمالء ،وأن اإلُم٤مُم٦م
سمٕمض أئٛم٦م اعمذه٥م
ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ سم٤مًمٌٞمٕم٦م أو آؾمتخالف ،وىمد رضمحٝم٤م ُ

()1

.

إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صح٦م
شم٘مدم أن أهؾ اًمًٜم٦م  -وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد  -طمٙمقا
َ
()2

اًمث٤مسم٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وىمد أظمٓم٠م أبق يٕمغم ذم يمت٤مسمف إطمٙم٤مم
وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م  ،وهق
ُ
اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ح٤م فمـ اًمتقزم سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م أطمدَ ىمقزم اإلُم٤مم أمحد ،سمؾ مل ي٘مؾ إٓ سمف.
ٍ
يمثػمة قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم يمت٤مسمف (اعمٕمتٛمد ذم
يمام أظمٓم٠م ذم ومٝمؿ ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م
أصقل اًمديـ) ويمت٤مسمف (إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت) ،وُمـ ذًمؽ أنف أنٙمر اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م
()3

ذم يمت٤مسمف (إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت)  ،سمؾ ويم٤مٟم٧م ـمري٘متف ذم هذا اًمٙمت٤مب ـمري٘م٦م أهؾ
اًمٌدع اعمٗمقو٦م ،وذم سمٕمض اعمقاوع ٓؾمٞمام آظمر اًمٙمت٤مب َ
ؾمٚمؽ ـمري٘م٦م اعم١موًم٦م.
ًمذا اعمٕمتٛمد ذم ُمثؾ هذا أن ُيرضمع إمم اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي ٟم٘مٚمف أئٛم٦م
ظم٤مًمػ سمٕمد ذًمؽ وم٘مق ًُمف ؿم٤مذ ٓ يٕمق ُل قمٚمٞمف،
اًمًٜم٦م ،وأومتك سمف اًمّمح٤مسم٦م ،ويمؾ َُمـ
َ
يمٛمخ٤مًمٗمتف ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم إصمٌ٤مت صٗم٤مت اهلل.

(( )1ص.)133 :
( )3شم٘مدم (ص.)56 :
(.)66/1( )6
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الاشخذساك الخامض والخمصىن:
ِ
ٍ
ظمروج وُمٜم٤مزقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ وًمق قمغم ُمثؾ
طمريم٦م
اًمديمتقر طم٤ميمؿ يثٜمل قمغم يمؾ
ًمٕمدًمف ذم طم ِ
ِ
ٙمٛمف وشم٤مر ًة
قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؛ ومت٤مر ًة يثٜمل قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
ُ
ُيثٜمل قمغم اخل٤مرضملم قمٚمٞمف ٕن اًمٔمٚمؿ يم ُثر ذم زُم٤مهنؿ وم٘م٤ملً :م٘مد ؾمٌؼ احلًـ
اًمٌٍمي أن دقم٤م اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي اًمٕم٤مدل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم هذه اًمدقمقة

()1

.

وٟم٤مىمض هذا سم٠من ىم٤مل :ويمؾ هذه احلقادث شم١ميمد ىمٞم٤م َم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمتّمدي
ًمٚمٔمٚمؿ  -ذم سمداي٦م هذه اعمرطمٚم٦م  -وىمد سمٚمغ إُمر ذروشمف ذم طمريم٦م آل اًمٌٞم٧م اًمني٦م
()2

ها ؾمٜم٦م ( 133ـه)  - ،وهذه
إلؾم٘م٤مط دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ،وىمد سمدأت هذه اًمدقمقة ًّ
اًمًٜم ُ٦م ؾمٜم٦م وٓي٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  -ويمذًمؽ أثٜمك قمغم ظمروج اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م
وأجْم ٤م أثٜمك قمغم اًمذيـ ظمرضمقا قمغم اًمدوًم٦م إُمقي٦م ،وم٘م٤مل :ومل
قمغم إُمقي٦م،
ً
يمثػم ُمـ اًمّمالح ،وم٘مد ظمرج اسمـ اًمزسمػم قمغم
يٜمٔمروا إمم احلقادث اًمتل شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٌ
ظمػما ُمـ قمٝمد يزيد ،وظمرج اًمٕمٌ٤مؾمٞمقن قمغم سمٜمل أُمٞم٦م ،ويم٤من
يزيد ويم٤من قمٝمده ً
ظمػما ُمـ قمٍم سمٜمل أُمٞم٦م  -ذم اجلٛمٚم٦م  -وىمد يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٗمْمٚمٝمؿ
قمٍمهؿ ً
وي٘مقل :أىم٤مُمقا اًمّمالة وأطمٞمقا اًمًٜم٦م

()3

.

ِ
سمخروج اًمٜمٗمس
ومٗمل هذا أثٜمك قمغم ظمروج اًمٕمٌ٤مؾمٞملم قمغم سمٜمل أُمٞم٦م ،صمؿ أؿم٤م َد
اًمزيمٞم٦م قمغم اًمٕمٌ٤مؾمٞملم وم٘م٤مل :وىمد اؾمتٗمتك ُ
أهؾ اعمديٜم٦م َ
ُم٤مًمؽ سمـ أنس ذم اخلروج
ُمع ذي اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وم٠مومت٤مهؿ ُم٤مًمؽ سم٤مجلقازٕ ،ن سمٞمٕمتٝمؿ ٕيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر
(( (1ص.)166 :
(.)145( )3
(( )6ص.)155 :
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عمٙمره ،ومٚمام أومت٤مهؿ َ
اًمٜم٤مس ُمع حمٛمد ذي اًمٜمٗمس
ُم٤مل
ُ
يم٤مٟم٧م ت٧م اإليمراه ،وٓ سمٞمٕم٦م َ
اًمزيمٞم٦م وسم٤ميٕمقه ،وىم٤مشمٚمقا ُمٕمف وىمد ُقمذب ُم٤مًمؽ هلذا اًمًٌ٥م

()1

.

()2
ِ
سمذيمر هذا ُ
سمٞم٤من أنف
شم٘مدم أن ٟمًٌ٦م هذا اًمٙمالم ح٤مًمؽ ٓ شمّمح ً ،مٙمـ اعمراد

يدور ُمع اخلروج واًمثقرات طمٞم٨م دارت.
الاشخذساك الصادس والخمصىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م إندًمز اعمٗمن :اًمِمقرى ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م
وقمزائؿ إطمٙم٤ممَُ ،مـ ٓ يًتِمػم َ
واضم٥م ،هذا ُم٤م ٓ
أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومٕمز ًُمف
ٌ
ظمالف ومٞمف أي سملم قمٚمامء أهؾ إندًمس ،أو سملم وم٘مٝم٤مء ُمذه٥م ُم٤مًمؽ

()3

.

()4

ويمِمػ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ أوضمف صمالصم٦م  -شم٘مدم ذيمره٤م . -
ُ
الاشخذساك الصابع والخمصىن:
أثر يمٌػم قمغم اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :وىمد يم٤من هلذه اهلزيٛم٦م ٌ
ُ
قب اًمًـ ـ ـٛمع
٤مع
اًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء واجلٌ ـ ـر ُمـ ضمـٝم ـ٦م ،ووضم ـ ـ ُ
واًمٕم٘م٤مئـ ـدي ،طمٞم٨م ؿمـ ـ َ
واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم اجل٤مئر وإن يم٤من ُمثؾ احلج٤مج ُمـ ضمٝم٦م أظمرى؛ إذ إن اهلل هق اًمذي
جي٥م
رومع هذا اًمٌالء إٓ سم٤مًمدقم٤مء ،وهذا هق اًم٘مْم٤مء اًمذي ُ
يًٚمٓمٝمؿ ،وٓ يٛمٙم ُـ ُ
اًمتًٚمٞمؿ ًمف واًمّمؼم قمٚمٞمف؟!
ُ

(( )1ص.)161 :
( )3شم٘مدم (ص.)316 :
(( )6ص.)164 :
( )4شم٘مدم (ص.)341 :
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صخرج
هق داقمٞم َ٦م هذا اًمٗمٙمر ،وم٘مد ىمٞمؾ ًمف :أٓ
ُ

ومتٖمػم؟ ومٙم٤من ي٘مقل :إن اهلل إٟمام يٖمػم سم٤مًمتقسم٦م وٓ يٖمػم سم٤مًمًٞمػ؟! وإٟمام يم٤من ذًمؽ
ُمٜمف  -ومٞمام يٌدو  -سمٕمد اهلزيٛم٦م؛ إذ يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ يرى اخلروج قمغم أئٛم٦م اجلقر يمام
ىم٤مل قمٜمف يقٟمس :يم٤من احلًـ  -واهلل ُ -مـ رؤوس اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمتـ واًمدُم٤مء.
َ
َ
وأظمذ اح٤مل
ؾمٗمؽ اًمد َم احلرا َم
وىمد ؾمئؾ احلًـ قمـ ىمت٤مل احلج٤مج اًمذي
احلرام؟ وم٘م٤مل :أرى أٓ شم٘م٤مشمٚمقه ،وم٢مهن٤م إن شمٙمـ قم٘مقسم ً٦م ُمـ اهلل ومام أنتؿ سمرادي
قم٘مقسم٦م اهلل سم٠مؾمٞم٤مومٙمؿ ،وإن يٙمـ سمالء وم٤مصؼموا طمتك حي ُٙم َؿ اهلل وهق ظمػم احل٤ميمٛملم .
وىم٤مل ٕظمٞمف ؾمٕمٞمد سمـ أيب احلًـ  -ويم٤من ُمع اسمـ إؿمٕم٨م حيرض اًمٜم٤مس -
احلج٤مج قمٚمٞمٙمؿ إٓ قم٘مقسم ً٦م ،ومال
وم٘م٤مل احلًـ :أّي٤م اًمٜم٤مس ،إٟمف واهللِ ُم٤م ؾمٚمط اهلل
َ
()1
ُشمٕم٤مروقا قم٘مقسم َ٦م اهلل سم٤مًمًٞمػ ،وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمتيع .
وزيـ
إن هذا اًمٙمالم ُمـ اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من يمال ُم َُمـ
شمالقم٥م سمف هقاه ُ
َ
ًمف ؾمق ُء قمٛمٚمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [وم٤مـمر ،]6 :وىم٤مل:
﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [هم٤مومر.]61 :

يمٞمػ يتجرأ قمغم يمت٤مسم٦م ُمثؾ هذا وٟمنمه؟ ،صدق اهلل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [احل٩م.]45 :
إن ذم هذا اًمٙمالم اًمذي يذيمره اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من قمدة ُمقسم٘م٤مت:
اعمقسم٘م٦م إومم :شم٘مريره أن قم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ قم٘مٞمد ٌة سمدقمٞم٦م
ٟمِم٠مت ردة ٍ
ومٕمؾ ًمٗمتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م.
(( )1ص.)146 :
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وهذا ُمـ أىمٌح إىمقال وأرداه٤م؛ ٕن اًمذي ىمرر قم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ُ
رؾمقل اهلل
ًمٚمح٤ميمؿ اجل٤مئر واًمّمؼم قمغم َضمقره = هق

ذم إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة،

()1

وشم٘مدم ذيمر إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ  ،وىم٤مل اهلل ذم اًم٘مرآن﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
وذيمر هذا اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام وذم ُم٘مدُمٝمؿ اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وشم٘مدم
َ
()2

ُ
ٟم٘مؾ يمالم اًمّمح٤مسم٦م .
اعمجٛمع
هذا يمٚمف ىمٌؾ ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م سمًٜملم ،سمؾ هذه قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م
َ
قمٚمٞمٝم٤م ،واًمتل شمٜم٤مىمٚمٝم٤م أئٛم٦م اًمًٜم٦م وسمدقمقا َُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ،ومٝمؾ يّمح أن ي٘م٤مل :إن
اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م واًمِم٤مومٕمل وأمحد وسم٘مٞم٦م اًمًٚمػ شمٌٜمقا هذه اًمٕم٘مٞمدة ردة ٍ
ومٕمؾ وسمدقمقا

خم٤مًمٗمٝم٤م ردة ومٕمؾ؟!

اعمقسم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ضمٕمؾ اًمديمتقر  -سمجٝمٚمف أو سمٖم ِٞمف  -اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ قم٘مٞمد َة

اجلؼم اًمٌدقمٞم٦م اعمٜمٙمرة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م!!.
ٍ
يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل
ًمٕم٘مٞمدة دل قمٚمٞمٝم٤م
ؾمٌح٤من اهلل أجُ٘م٤مل
ُ
اًمّمح٤مسم٦مإهن٤م قم٘مٞمد ٌة سمدقمٞم٦م ضمؼمي٦م؟!

ويمال ُم

اعمقسم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م :يتٝمؿ اإلُم٤مم احلًـ اًمٌٍمي سم٠منف أول ُمـ أتك سمٕم٘مٞمدة اًمًٛمع
واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ؛ ٕهن٤م ضم٤مءت سمٕمد ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م ،وشمٜم٤مؾمك يمؾ أطم٤مدي٨م
ِ
وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اجل٤مئر.

( )1شم٘مدم (ص.)66 :
( )3شم٘مدم (ص.)164 :
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ٍ
ؾمٌ٥م شمٌٜمل احلًـ
اعمقسم٘م٦م اًمراسمٕم٦م :وىمع اًمديمتقر ذم
ذيمر أن َ
شمٜم٤مىمض قمٔمٞمؿ ،وم٘مد َ
اًمٌٍمي قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ  -واًمتل ؾمامه٤م اًمديمتقر سمٖم ًٞم٤م أو
ضمؼما  -يم٤مٟم٧م ردة ٍ
ً
ومٕمؾ سمٕمد ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م  -وهل وىمٕم٦م أصح٤مب
ضمٝمال ً
اجلامضمؿ واحلرة  -ويمال ُم احلًـ اًمٌٍمي اًمذي ٟم٘مٚمف اًمديمتقر وصححف يم٤من ىمٌؾ
ِ
يٜمٝم٤مهؿ
ظمروضمٝمؿ قمٚمٞمف؛ ًمذا يم٤من
فم َٗمر احلج٤مج وهم َٚمٌتف ،سمؾ ًمٕمٚمف يم٤من ىمٌؾ اسمتداء
ُ
سم٤مًمٙمالم اًمذي ٟم٘م َٚمف اًمديمتقر وصححف.
اخلروج قمغم احلج٤مجً ،مٙمٜمف
زقمؿ أن احلًـ اًمٌٍمي يرى
َ
اعمقسم٘م٦م اخل٤مُمً٦مَ :
شمراضمع سمٕمد اهلزيٛم٦م ،واقمتٛمدَ قمغم ىمقل يقٟمس :يم٤من احلًـ  -واهللِ ُ -مـ رؤوس
َ
واوح أنف ىمٌؾ اًمٗمتٜم٦م أو وىمتٝم٤م ىمٌؾ
اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمتٜم٦م واًمدُم٤مء ُ ،مع أن يمالم احلًـ
ٌ
فم َٗمر احلج٤مج ،أو أن ُمٕمٜمك يمالم يقٟمس أن احلًـ ُمـ رؤوس اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمتٜم٦م أي
اًمذيـ واضمٝمقا اًمٗمتـ .وهبذا شمًت٘مٞمؿ اًمٜم٘مقٓت قمٜمف وشمتٗمؼ.
ُمذيمقريـ سمٕمد ِ
و َ
أثر يقٟمس قمـ
دوٟمؽ أثريـ صم٤مسمتلم ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد
َ
ٙمره٤م:
ظمرج ُُم ً
احلًـ ،وهذان إثران يدٓن قمغم أنف َ
إثر إول :روى اسمـ ؾمٕمد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أجقب ىم٤مل :ىمٞمؾ ٓسمـ
طمقًمؽ يمام ُىمتٚمقا َ
إؿمٕم٨مْ :
َ
ِ
وم٠مظمرج احلًـ.
طمقل مجؾ قم٤مئِم٦م
إن ه َك أن ُي٘متٚمقا
()1

وم٠ميمر َهف .
وم٠مرؾمؾ إًمٞمف َ
إثر اًمث٤مين :روى اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح :ىم٤مل اسمـ قمقن :اؾمتٌ َٓم٠م
اًمٜم٤مس أج٤مم اسمـ إؿمٕم٨م وم٘م٤مًمقا ًمفِ :
َ
اًمِمٞمخ  -يٕمٜمل احلًـ  -ىم٤مل اسمـ
أظمرج هذا
ُ
ومٜمٔمرت إًمٞمف سملم اجلنيـ وقمٚمٞمف قمامُم ٌ٦م ؾمقداء ،ىم٤مل :ومٖمٗمٚمقا قمٜمف ،وم٠مخ٘مك
قمقن:
ُ
( )1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (.)133/1
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ٟمٗمًف ذم سمٕمض شمٚمؽ إهن٤مر طمتك ٟمج٤م ُمٜمٝمؿ ويم٤م َد ُ
ّيٚمؽ يقُمئذ

()1
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.

الاشخذساك الثامً والخمصىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :وىمد اؾمتٗمتك ُ
أهؾ اعمديٜم٦م ُم٤مًمؽ سمـ أنس ذم اخلروج ُمع ذي
سمٞمٕمتٝمؿ ٕيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر يم٤مٟم٧م ت٧م
اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م
ُ
وم٠مومت٤مهؿ ُم٤مًمؽ سم٤مجلقاز؛ ٕن ُ
اإليمراه ،وٓ سمٞمٕم َ٦م عمٙمره ،ومٚمام أومت٤مهؿ َ
اًمٜم٤مس ُمع حمٛمد ذي اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وسم٤ميٕمقه،
ُم٤مل ُ
وىم٤مشمٚمقا ُمٕمف وىمد ُقمذ َب ُم٤مًمؽ هلذا اًمًٌ٥م

()2

.
()3

شم٘مدم  -سمٗمْمؾ اهلل  -رد هذا ُمـ أوضمف صمالصم٦م .
الاشخذساك الخاشع والخمصىن:
ومً٤مرع
ىم٤مل اًمديمتقر :وىمد أومتك ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمجقاز اخلروج ُمع إسمراهٞمؿ،
َ
ُ
أهؾ اًمٙمقوم٦م ومٞمٝم٤م

() 2

.
()4

قمزا اًمديمتقر هذا إمم شم٤مريخ سمٖمداد ،وسم٤مًمرضمقع إمم شم٤مريخ سمٖمداد يتٌلم قمد ُم
ٟمٕمل أظمل ُمـ اًمٕمراق
صح٦م ٟمًٌتف ًمًٗمٞم٤من اًمثقري ،ومٗمل إثر ي٘مقل :ضم٤مءين ُ
وم٘مدُم٧م اًمٙمقوم٦م ،وم٠مظمؼموين أنف ىمتؾ
 وظمرج ُمع إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمٓم٤مًمٌل -ُ
وم٠متٞم٧م ؾمٗمٞم٤من ُأنٌئف ُمّمٞمٌتل سم٠مظمل،
وأنف ىمد اؾمتِم٤مر ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأب٤م طمٜمٞمٗم٦م،
ُ
وم٘مٚم٧مُ :م٤مذا أومتٞمتف؟ ىم٤مل:
وأظمؼمت أنف اؾمتٗمت٤مك؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىمد ضم٤مءين وم٤مؾمتٗمت٤مين،
ُ
ُ
َ
وم٠متٞم٧م أب٤م طمٜمٞمٗم٦م ،وم٘مٚم٧م ًمف سمٚمٖمٜمل أن
آُمرك سم٤مخلروج وٓ أهن٤مك ،ىم٤مل:
ىمٚم٧مٓ :
ُ
( )1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (.)133/1
(( )3ص.)161 :
( )6شم٘مدم (ص.)316 :
( )4شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف (.)664/16
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أظمل أت٤مك وم٤مؾمتٗمت٤مك؟ ىم٤مل :ىمد أت٤مين واؾمتٗمت٤مين ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :ومٌؿ أومتٞمتف؟ ىم٤مل:
َ
ظمػما ،ىم٤مل :هذا رأجل،
وم٠مىمٌٚم٧م قمٚمٞمف وم٘مٚم٧مٓ :
أومتٞم ُتف سم٤مخلروج ،ىم٤مل:
ُ
ضمزاك اهلل ً
ٍ
سمحدي٨م قمـ اًمٜمٌل ذم اًمرد هلذا ،وم٘م٤مل هذه ظمراوم٦م  -يٕمٜمل طمدي٨م
ىم٤مل :ومحدصمت ُف
اًمٜمٌل

. -

إن اإلؿمٙم٤مل ذم ٟمًٌ٦م اخلروج ًمإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري؛ أُم٤م أبق طمٜمٞمٗم٦م ومت٘مدم سمح٨م
()1

أنف شمراضمع قمـ ىمقًمف سم٤مخلروج  ،أُم٤م ٟمًٌ٦م اًمديمتقر اخلروج ًمٚمثقري ومٝمل ٟمًٌ ٌ٦م
يٜمٝم ُف يمام ذم اًمٜمص اعمذيمقر ،وُمع ذًمؽ
سم٤مـمٚم٦م؛ ومٚمؿ ي٠مُمر سمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمام أنف مل َ
وم٤مٕثر سم٤مـمؾ؛ ٕن ذم إؾمٜم٤مد هذا إثر يزيد سمـ يقؾمػ وهق اًمّمٜمٕم٤مين ،ىم٤مل اًمٜمً٤مئل
واًمدارىمٓمٜملُ :مؽموك احلدي٨م .ووٕمٗمف أبق داود واسمـ ُمٕملم يمام ذم اًمتٝمذي٥م.
واًمٕمجٞم٥م أن اًمديمتقر ٓ يتٙمٚمؿ قمغم أؾم٤مٟمٞمد ُم٤م يٕمْمدُ ه م٤م يقر ُده ذم يمت٤مسمف إذا
ُ
صحٞمح٤م سملم ذًمؽ ،وهذا ظمٚمؾ ذم
يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ،سمؾ يًٙم٧م ،وإذا يم٤من إؾمٜم٤مده
ً
إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ وم٢من َ
أهؾ اًمًٜم٦م يذيمرون ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ.
أجْم٤م قمغم أن اإلُم٤مم اًمثقري قمغم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمًٛمع
وم٤م يدل ً
واًمٓم٤مقم٦م أُمران:
َ
يٜمٗمٕمؽ ُم٤م يمتٌ٧م طمتك شمرى
ؿمٕمٞم٥م؛ ٓ
إُمر إول :ىم٤مل اًمثقري :ي٤م
ُ
ٍ
واًمّمؼم ت٧م ًمقاء
ووم٤مضمر ،واجلٝم٤م َد ُم٤مو ًٞم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
اًمّمال َة ظمٚمػ يمؾ سمر
َ
()2
ِ
ضم٤مر أم َ
قمدل .
اًمًٚمٓم٤من َ

( )1شم٘مدم (ص.)155 :
( )3ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)116/1

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

379

إُمر اًمث٤مين :تذير اًمثقري ُمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ٕنف يم٤من يرى
()1

اًمًٞمػ  -يمام شم٘مدم . -
الاشخذساك الصخىن:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر

()2

يمالم اسمـ طمزم وومٞمف ٟمًٌ٦م اخلروج ٕىمقا ٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
()3

ؾمٌؼ رد يمالم اسمـ طمزم .
وهمػمهؿ ،وىمد َ
الاشخذساك الىاحذ والصخىن:
ٟم٘مؾ اًمديمتقر

()4

يمالم اسمـ طمجر ذم اًمتٗمريؼ سملم اخلقارج واًمٌٖم٤مة ،وشم٘مدم
()5

اًمٙمال ُم قمٚمٞمف ذم اًمرد قمغم اًمديمتقر اًمدُمٞمجل .
الاشخذساك الثاوي والصخىن:
()4

وؾمٌؼ
ذيمر اًمديمتقر يمالم أيب سمٙمر اجلّم٤مص ذم ٟمًٌ٦م اخلروج ٕيب طمٜمٞمٗم٦م،
َ
()6

ُ
رضمع قمـ هذا اًم٘مقل .
سمٞم٤من أن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م َ
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م واًمًتقن:
()4

ٟم٘مؾ اًمديمتقر يمالم اسمـ اًمٕمريب ذم ىمقل ُم٤مًمؽ :إٟمام ي٘م٤مشمؾ ُمع اإلُم٤مم اًمٕمدل.

( )1شم٘مدم (ص.)111 :
(( )3ص.)151 :
( )6شم٘مدم (ص.)116 :
(( )4ص.)153 :
( )6شم٘مدم (ص.)354 :
( )5شم٘مدم (ص.)156 :
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()1

وشم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف .
الاشخذساك الشابع والصخىن:
ِ
وؾمٚمػ
ظمالف سملم إئٛم٦م
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ذم اًمٗمرىم٤من :وٓ
َ
اخل٤مرج ً
قمدٓ  -يم٤محلًلم سمـ قمكم واسمـ اًمزسمػم  -واإلُم٤م ُم
إُم٦م قمغم أنف إن يم٤من
ُ
()2
ُ
اًم٘مت٤مل ُمع اجل٤مئر .
ضم٤مئرا  -يمٞمزيد  -أنف حير ُم
ً
هذه ُمٌ٤مًمٖم٦م ُمـ طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ،وٓ يًتٖمرب ُمـ ِ
ُمثٚمف هذه آٟمدوم٤مقم٤مت
َ ُ
واحلامؾم٤مت واعمٌ٤مًمٖم٤مت
والشد عليه  -باخخصاس  -مً حهخين:
الجهت ألاولى :ألادلت الششعيت:
اًمدًمٞمؾ إول :ىم٤مل قمرومج٦م إؿمجٕمل ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إٟمف ؾمتٙمق ُن
ٜم٤مت وهٜم٤مت ،ومٛمـ أراد أن يٗمر َق أُمر هذه إُم٦م وهل مجٞمع ،وم٤مرضسمقه سم٤مًمً ِ
ٞمػ
َه ٌ َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
يم٤مئٜمً٤م َُمـ يم٤من

()3

.

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إذا سمقي َع خلٚمٞمٗمتلم
أظمر ُمٜمٝمام
وم٤مىمتٚمقا
َ

()4

.

( )1شم٘مدم (ص.)151 :
(( )3ص.)11 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)151 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1666
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الجهت الثاهيت:
أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مىمْم٦م هلذا اإلمج٤مع اعمدقمك وهذه اًمٜم٘مقٓت؛ إُم٤م أهن٤م
ٍ
احلٙمؿ
شمِمٛم ُؾ طمتك اجل٤مئر؛ ٕن
َ
ُمٜمّمقص ٌ٦م طمتك ذم احل٤ميمؿ اجل٤مئر ،أو سم٠مخٗم٤مظ قم٤مُم٦م َ
ِ
ه١مٓء اًمٕمٚمامء ،ومٚمام مل خيّمقه دل قمغم قمٛمقُمف.
ظم٤مص٤م سم٤مًمٕمدل خلّمف
ًمق يم٤من ًّ
ً
اخل٤مرج
ضم٤مئرا وم٢من
ىم٤مل اًمٜمقوي :ىم٤مل اًم٘مٗم٤مل ،وؾمقا ٌء يم٤من آُم٤مم
َ
قم٤مدٓ أو ً
()1
قمٚمٞمف سم٤م ٍغ .
ظمرج قمغم إُم٤م ٍم ىمد اضمتٛمٕم٧م
وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين :دًم٧م هذه إًمٗم٤مظ قمغم أن ُمـ َ
أهؾ ُىم ٍ
قمٚمٞمف يمٚمٛم ُ٦م اعمًٚمٛملم؛ واعمرا ُد ُ
ٓمر يمام ىمٚمٜم٤مه ،وم٢مٟمف ىمد اؾمتحؼ اًم٘متؾ إلدظم٤مًمف
ضم٤مئرا أو ً
قم٤مدٓ ،وىمد ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م شم٘مٞمٞمدُ
اًمير قمغم اًمٕمٌ٤مد؛ وفم٤مهر ُه ؾمقا ٌء يم٤من ً
سمقاطم٤م
يمٗمرا ً
ذًمؽ سمام أىم٤مُمقا اًمّمالة .وذم ًمٗمظُ :م٤م مل شمروا ً

()2

.

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :ىمق ٌم ُمـ أهؾ احلؼ ،خيرضمقن قمـ ىمٌْم٦م اإلُم٤مم ،ويروُمقن

ٍ
ًمت٠مويؾ ؾم٤مئغ ،وومٞمٝمؿ ُمٜمٕم٦م حيت٤مج ذم يمٗمٝمؿ إمم مجع اجلٞمش ،ومٝم١مٓء اًمٌٖم٤مة،
ظمٚم َٕم ُف
وواضم٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمٕمقٟم٦م إُم٤مُمٝمؿ ،ذم ىمت٤مل
طمٙمٛم ُٝمؿ،
اًمذيـ ٟمذيمر ذم هذا اًمٌ٤مب
ٌ
َ
اًمٌٖم٤مة؛ ح٤م ذيمرٟم٤م ذم أول اًمٌ٤مب؛ وٕهنؿ ًمق َشمريمقا ُمٕمقٟمتفً ،م٘مٝمر ُه ُ
وفمٝمر
أهؾ اًمٌٖمل،
َ
()3
اًمٗمً٤مد ذم إرض .
صمٌت٧م إُم٤مُم ُتف سم٠مطمد هذه اًمقضمقه سم٤مهم ًٞم٤م،
ومٛمـ
أجْم٤م:
ظمرج قمغم ُمـ ْ
وىم٤مل ً
َ
َ
ويٙمِمػ هلؿ
جيقز ىمت٤مهلؿ طمتك َيٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ َُمـ يً٠مخٝمؿ،
وضم٥م ىمت٤م ًُمف ،وٓ
َ
ُ
َ
( )1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب (.)156/15
( )3ؾمٌؾ اًمًالم (.)616/3
( )6اعمٖمٜمل (.)635/6

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

اًمّمقاب ،إٓ أن خي٤مف َيم َٚم ٌَ ُٝمؿ؛ ومال يٛمٙمـ ذًمؽ ذم طم٘مٝمؿ
ُ
شمٗمّمٞمؾ أن اسمـ اًمزسمػم
صمؿ ي٘م٤مل :ىمد شم٘مدم
()2

ًمف  ،وشم٘مدم شمٗمّمٞمؾ أن احلًلم سمـ قمكم

()1
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مل خيرج؛ وم٢من احلٙمؿ ىمد صمٌ٧م
ٟمدم قمغم ىمت٤مًمف ًمٞمزيد وأنف ُىمتؾ
()3

وأنٙمر قمٚمٞمف همػم ُه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م .
وأجْم٤م مل خيرج،
ُمٔمٚمق ًُم٤مً ،
َ
وؾمٌ٥م اٟمدوم٤مع طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من قمغم طمٙم٤مي٦م هذا اإلمج٤مع أص ُٚمف اًمٗم٤مؾمدُ ذم
ُ
ِ
إُم٦م قمغم احل٤ميمؿ اجل٤مئر ،ومتٙمقن إقم٤مٟم ُ٦م احل٤ميمؿ قمغم ِ
ىمت٤مل َُمـ
شم٘مرير ضمقاز ظمروج
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُطمرُم٦م إقم٤مٟمتف قمغم
ظمرج قمٚمٞمف إقم٤مٟم ً٦م قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ،وىمد َ
اإلصمؿ واًمٕمدوان ،وًمق ُوومؼ اًمٕمٌٞمً٤من ًم َٕمٚمِ َؿ أن أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل ويمذا يمالم
ظمرج قمٚمٞمف َُمـ يٜم٤مزقمف ذم
ضم٤مئرا إذا
َ
اًمٕمٚمامء قمغم اًم٘مت٤مل ُمع احل٤ميمؿ طمتك وًمق يم٤من ً
طمٙمٛمف ٌ
ضم٤مئرا.
دًمٞمؾ قمغم قمد ِم َضمقاز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ وًمق يم٤من ً
()4
وشم٘مدم ِذ ْيم ُر إدًم٦م واإلمج٤مقم٤مت قمغم قمدم َضمقاز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ .
الاشخذساك الخامض والصخىن:
()5

وؾمٌؼ
ٟم٘مؾ اًمديمتقر يمالم اًمزسمٞمدي ذم ٟمًٌ٦م اخلروج إمم اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ.
َ
()6

ُ
وسمٞم٤من ظمٓم٠م هذه اًمٜمًٌ٦م .
رده
( )1اعمٖمٜمل (.)631/6
( )3شم٘مدم (ص.)153 :
( )6شم٘مدم (ص.)164 :
( )4شم٘مدم (ص.)65 :
(( )6ص.)153 :
( )5شم٘مدم (ص.)163 :
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الاشخذساك الصادس والصخىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :وُمع ؿمٝمرة هذه اعمً٠مخ٦م  -أي اخلروج قمغم اإلُم٤مم اجل٤مئر
وُم٘م٤موُم٦م ـمٖمٞم٤من اًمًٚمٓم٦م ،واًمتّمدي ٟٓمحراومٝم٤م  -ذم اًمّمدر إول ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
شمٓمقرا
واًمت٤مسمٕملم وأتٌ٤مقمٝمؿ ،إٓ أن ومؽمة اخلٓم٤مب اًمٗم٘مٝمل اًمًٞم٤مد اعم١مول ؿمٝمدت
ً
اسمـ
ومٙمر ًّي٤م ضمديدً ا ،هق أيمثر
شمٕمٌػما قمـ اًمقاىمع ُمٜمف قمـ اًمٜمّمقص ،طمٞم٨م ادقمك ُ
ً
إمج٤مع إُم٦م قمغم ُطمرُم٦م اخلروج قمغم
جم٤مهد اًمٌٍمي إؿمٕمري  -ؿمٞمخ اًمٌ٤مىمالين -
َ
أئٛم٦م اجلقر  -صمؿ َ
ٟم٘مؾ يمالم اًمٜمقوي واًم٘م٤ميض ذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع سمٕمد ظمالف ،صمؿ
ىم٤مل  -ويمام ؿم٤مقم٧م ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد ،صمؿ ُم٤م ًمٌث٧م أن أصٌح٧م ً
أصال ُمـ أصؾ
اًمٕم٘مٞمدة  -صمؿ ٟم٘مؾ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اؾمت٘مرار رأي اًمًٚمػ قمغم قمدم اخلروج ،صمؿ
ٟم٘مؾ يمال ًُم٤م ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ذم ُمٗم٤مؾمد اخلروج ،صمؿ ىم٤مل :وهٙمذا تقًم٧م
ٍ
ٍ
ىمْمٞم٦م إمج٤مقمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م.
ىمْمٞم٦م ظمالومٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م إمم
اًم٘مْمٞم٦م ُمـ

ٍ
ٍ
أصؾ قم٘م٤مئدي ُيًتدل قمٚمٞمف سمٛمثؾ هذه اإلهائٞمٚمٞم٤مت!؛
ُمً٠مخ٦م وم٘مٝمٞم٦م إمم
وُمـ

وهبذا َ
٤مب اًمًٞم٤مد اًمٗم٘مٝمل ُمرطمٚم ً٦م ضمديدة ىم٤مم اًمٕمٚمام ُء ومٞمٝم٤م سمت٠مويؾ اًمٜمّمقص
دظمؾ اخلٓم ُ
إلوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم اًمقاىمع وشمرؾمٞمخف

()1

 ،صمؿ سملم أن اًمٙمقارث اًمتل ٟمزًم٧م

وطمرُم٦م اخلروج.
سم٤مُٕم٦م سمًٌ٥م قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ُ
وفي هزا مغالطاث عذة:
اعمٖم٤مًمٓم٦م إومم :سملم أن قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ٟمتٞمج٦م وٖمط اًمقاىمع،
ويم٠منف مل ي٘مرأ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمتٙم٤مصمرة ذم هذا ُمع أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ إمج٤مع أهؾ
مجع يمثػم.
اًمًٜم٦م اًمذي طمٙم٤مه ٌ
(( )1ص.)156 :
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جي٥م اإليامن هب٤م؟ ،أخٞمس يمال ُم اًمّمح٤مسم٦م يم٤من
أخٞمً٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وطم ًٞم٤م ُ
يٌٝم٧م
واًمٕمج٥م يمٞمػ ٓ يًتحل أن
ىمٌؾ اًمٗمتـ ووٖمط اًمقاىمع ٓؾمٞمام قمٛمر؟،
َ
ُ
ؿمٞمخ اإلؾمالم  -سم٠مهنؿ ىمرروا ً
ه١مٓء اًمٕمٚمامء وومٞمٝمؿ ُ -
إمج٤مقم٤م
سم٤مـمال وطم َٙمقا قمٚمٞمف
ً
ٕضمؾ وٖمط اًمقاىمع؟!

ُم٤مت ذم اًمًجـ ٕضمؾ ِ
ديٜمف اًمذي يتديـ سمف؟ ُ
أُمثؾ هذا
أخؿ يٕمٚمؿ أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ
ِ
ِ
ووٖمط اًمقاىمع؟!!
سمٕم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕضمؾ احلٙم٤مم
ػ أنف شمٙمٚمؿ
يقص ُ
َ
اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إن هذه اًمٕم٘مٞمدة ٌ
أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م؛ ٕن أهؾ اًمٌدع
شمت٤مسمع أئٛم٦م
وُمـ شم٠مثر هبؿ ،وم٘مد ٟم٤مزقمقا ومٞمٝم٤م؛ ًمذا َ
اؿمتٝمروا سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م؛ ُمثؾ اخلقارج َ
اًمًٜم٦م سم٢ميراده٤م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد.
ِ
يمثػما ُم٤م دام
صمؿ إن ذ ْيم َر هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد أو قمدم ذيمره٤م ًمٞمس ُم١مصم ًرا ً
أئٛم٦م اًمًٜم٦م جمٛمٕملم قمٚمٞمٝم٤م ،وجمٛمٕملم قمغم شمٌديع َُمـ ظم٤مًم َٗمٝم٤م؛ ًمٙمثرة إدًم٦م وأصم٤مر.
اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم آؾمتدٓل قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة  -وهل قم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م -
سم٤مإلها ئٞمٚمٞم٤مت ،ويم٠من هذه اإلها ئٞمٚمٞم٤مت هل اعمٕمتٛمد!!.
ُمرارا أن اعمٕمتٛمد إدًم٦م اعمتٙم٤مصمرة ُمع ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ إمج٤مع
وىمد شم٘مدم ً
ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا ُذيمر ر ٌء ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت
أهؾ اًمًٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م وقمغم شمٌدي ِع ُمـ
َ
اقمتْم٤م ًدا ومال َقمٞم٥م ،وم٘مد ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :ىم٤مل رؾمقل اهلل :
سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م ،وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج

()1

.

يمثػما ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل طمٚم٧م سم٤مُٕم٦م سمًٌ٥م قم٘مٞمدة
اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمراسمٕم٦م :ز َقمؿ أن ً

قمٙمس شم٘مرير اًمّمح٤مسم٦م وقمٚمامء إُم٦م ،ومت٘مدم ُ
اًمٜم٘مؾ
اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ،وهذا
ُ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري (.)6451
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ٍ
ويمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م أن اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ
قمـ أيب ُمًٕمقد واسمـ ُمًٕمقد
()1
ٍ
ٍ
سمٛمٗمًدة أصٖمر.
أيمؼم
ظمػم ُمـ ُمقاضمٝمتف  ،وأنف ُمـ دوم ِع ُمٗمًدة َ
ٌ
ِ
ِ
ٍ
داقمٞم٦م احلري٦م
سمّمح٦م يمالم طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من
ًمٕم٤مىمؾ أن تدصمف ٟمٗمً ُف
ومٝمؾ يّمح
ِ
ِ
ِ
ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ويمال ِم اًمّمح٤مسم٦م وقمٚمامء إُم٦م؟!
اعمخ٤مًمػ
اعمٗمرـم٦م
الاشخذساك الصابع والصخىن:
ٍ
ٍ
ظمالومٞم٦م
ىمْمٞم٦م
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من :وهٙمذا تقًم٧م اًم٘مْمٞم٦م ُمـ
()2
ٍ
ىمْمٞم٦م إمج٤مقمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م؟! وُمـ ُمً٠مخ٦م وم٘مٝمٞم٦م إمم أصؾ قم٘م٤مئدي .
اضمتٝم٤مدي٦م إمم
هذه حم٤موًم٦م ُمـ اًمديمتقر ًمٚمتٝمقيـ ُمـ ُمً٠مخ٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ،وأنك ًمف
ذًمؽ ُمـ أوضمف:
ٜمّمقص ُمتٙم٤مصمر ٌة
اًمقضمف إولً :مق مل شمٙمـ اعمً٠مخ٦م قم٘مدي٦م وم٢مهن٤م ُمً٠مخ٦م إمج٤مقمٞم ٌ٦م؛ واًم
ُ
()3

قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مدم سمٞم٤من هذا .
اًمقضمف اًمث٤مين :أن ُم٤م ُيذ َيمر ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ٟمققم٤من :إُم٤م أهن٤م ُمـ أصقل اإليامن
اًمًت٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ،أو ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل اؿمتٝمر قمـ أهؾ اًمٌدع خم٤مًمٗم ُ٦م أهؾ اًمًٜم٦م
أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد ،ومّم٤مرت سمٕمد ذًمؽ قم٘مدي٦م ِ
ومٞمٝم٤م ،ومذ َيمره٤م ُ
ًمذ ْيمره٤م ذم
ضم٤مئرا.
يمت٥م آقمت٘م٤مد ،وُمثؾ هذه ُمً٠مخ٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ وًمق يم٤من ً
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م شمقاردت قمغم شم٘مرير ُطمرُم٦م اخلروج قمغم
وضم٤مر؛ يم٠مصقل اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم أمحد ،واًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ
ومًؼ
احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ وًمق َ
َ
( )1شم٘مدم (ص .)164
( )3احلري٦م واًمٓمقوم٤من (ص.)156 :
( )6شم٘مدم (ص.)65 :
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اإلُم٤مم أمحد ،واًمًٜم٦م حلرب اًمٙمرُم٤مين ،واًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ ،وقم٘مٞمدة اسمـ اعمديٜمل،
واًمرازيلم ،واًمنميٕم٦م ًممضمري ،واإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى ٓسمـ سمٓم٦م ،إمم عمٕم٦م
ِ
أؾمامء
ومجع
آقمت٘م٤مد ٓسمـ ىمداُم٦م ،واًمقاؾمٓمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهٙمذا ...وإن َشم٘مّص
َ
ذيمرت قم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م حيت٤مج ٍ
جلٝمد ،ويّمح أن يٙمقن
اًمٙمت٥م اًمٕم َ٘مدي٦م اًمتل
ْ
ُ
ِ
ًمٙمثرشمف ،وسمٕمد هذا ُيزهد ذم هذه اعمً٠مخ٦م اًمٕم٘مدي٦م!!
ُم١مًم ًٗم٤م
يمٌػم يؽمشم٥م قمغم يمقن ُمً٠مخ٦م اخلروج قم٘مدي ً٦م أو وم٘مٝمٞم٦م؛
اًمقضمف اًمراسمع :أنف ٓ َ
أثر ٌ

َ
ُمٌتدع
ظمرج قمغم طم٤ميم ٍؿ ُمًٚمؿ وًمق فم٤م ًح٤م وم٢مٟمف
ٛمٕمقن قمغم أن ُمـ
ٕن اًمٕمٚمامء ُجم
ٌ
َ
()1
و٤مل ،يمام شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ يمالم اإلُم٤مم أمحد وقمكم اسمـ اعمديٜمل وهمػممه٤م .
الاشخذساك الثامً والصخىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :إن إؾمٌ٤مب اًمتل أدت إمم ُؿمٞمقع هذا اخلٓم٤مب اعم١مول
يمثػمة أمهٝم٤م:
ٟ -1م َٔم ُر أصح٤مب هذا اخلٓم٤مب إمم طمقادث اًمت٤مريخ ٟمٔمر ًة ضمزئٞم٦م ٓ ٟمٔمر ًة
ٍ
ظمروج مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف ؾمقى اًمٗمً٤مد ،ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:
يمٚمٞم٦م ،ومٔمٜمقا أن يمؾ
ٍ
وومتٜم٦م إمم آظمر اًمدهر  ،ومل
أؾم٤مس يمؾ ذ
واخلروج قمٚمٞمٝمؿ
اإلٟمٙم٤مر قمغم اعمٚمقك
ُ
ُ
ُ
ظمرج اسم ُـ اًمزسمػم قمغم
يٜمٔمروا إمم احلقادث اًمتل شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمّمالح ،وم٘مد َ
وظمرج اًمٕمٌ٤مؾمٞمقن قمغم سمٜمل أُمٞم٦م ،ويم٤من
ظمػما ُمـ قمٝمد يزيد،
َ
يزيد ويم٤من قمٝمدُ ه ً
ظمػما ُمـ قمٍم سمٜمل أُمٞم٦م  -ذم اجلٛمٚم٦م  -وىمد يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٗمْمٚمٝمؿ
قمٍمهؿ ً
ُ

َ
صالح اًمديـ دوًم َ٦م اًمٗم٤مـمٛمٞملم؛
أؾم٘مط
وي٘مقل :أىم٤مُمقا اًمّمالة وأطمٞمقا اًمًٜم٦م  ،وىمد
ُ
وفمٝمر ُ
ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وأىم٤م َم
ظمػما ُمـ قمٝمدهؿ،
َ
ويم٤من قمٍم ُه ً
( )1شم٘مدم (ص.)65 :
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في هزا الكالم عذة مغالطاث:
اعمٖم٤مًمٓم٦م إومم :اؾمتدرايم ُف قمغم اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وهذا ُم٤م ٓ يّمح ًمٕمدة أُمقر:
إُمر إول :هذا اًمٙمالم ُمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ مل يٜمٗمرد سمف ،سمؾ هق ىمقل اسمـ قمٌد اًمؼم
ٟمٔمرهتؿ ضمزئٞم٦م
واسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمؾ يمؾ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إومذاذ ُ
وٟمٔمر ُة طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من يمٚمٞم٦م؟!.
ُمٜم٤مومع اخلروج أيمثر ح٤م طمرُمتٝم٤م
إُمر اًمث٤مينً :مق يم٤مٟم٧م اًمٜمٔمرة اًمٙمٚمٞم٦م داًم ً٦م قمغم أن
َ
()2
اًمنميٕم٦م ،وشم٘مدم ِذ ْيم ُر إدًم٦م اًمٙمثػمة وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واإلمج٤مقم٤مت قمغم ُطمرُم٦م اخلروج .
إُمر اًمث٤مًم٨م :ىمد يٙمقن ورا َء اخلروج ُمّمٚمح ٌ٦م أطمٞم٤مٟمً٤م ًمٙمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م وٟم٤مدرة،
()3

واًمٕمؼم ُة ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٖم٤مًم٥م ،وىمد شم٘مدم سمٞم٤من هذا .
إُمر اًمراسمع :زاد اًمٕمٌٞمً٤من قمغم ضمٝمٚمف وىم٤مطم ً٦م ذم يمت٤مسمف (اًمٗمرىم٤من) سمٕمد إسا ره
قمغم صخٓمئ٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمٚمٛمتف اًمً٤مسم٘م٦م وم٘م٤مل :وًمق صدرت هذه اًمٕمٌ٤مرة ُمـ همػم
ِ
ِ
شمف و ُيم ِ
اخلٚمقف سمرد ِ
أؾم٤مس يمؾ
وسمدقمتف؛ إ ْذ
سمْمالًمف
ٗمره أو
اسمـ اًم٘مٞمؿ حلٙمؿ ه١مٓء
ُ
ُ
ٍ
اًمٙمٗمر سم٤مهلل وقمٌ٤مد ُة اًمٓم٤مهمقت واًمتح٤م ُيمؿ إًمٞمف؛ وًمٞمس
وومتٜم٦م ذم إرض هق
ذ
ُ
اخلروج قمغم اعمٚمقك

()4

(( )1ص.)155 :
( )3شم٘مدم (ص.)66 :
( )6شم٘مدم (ص.)116 :
(( )4ص.)56 :

.

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

388

أبٕمدت اًمٜمجٕم٦م؛ م٤م يدل قمغم أن ذم ٟمٗمًؽ ؿمٞم ًئ٤م
ي٘م٤مل حل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من :ىمد
َ
قمغم اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وم٢من قمٌ٤مرة أؾم٤مس يمؾ ومتٜم٦م ذم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٛمٕمٜمك أول يمؾ
ٍ
ٙمن إذا ُم٤مت قمٛمر.
ومتٜم٦م وذ  ،وذًمؽ أن رؾمقل اهلل أظمؼم أن سم٤مب اًمٗمتٜم٦م ُي َ
وسمدأت اًمٗمتٜم٦م ذم وىم٧م قمثامن ْ
ظمرج قمٚمٞمف اًمٌٖم٤مة طمتك ىمتٚمقه ،وم٤مؾمتٛمرت
سم٠من
َ
اًمٗمتٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم.
ضمٚمقؾم٤م قمٜمد قمٛمر
قمـ طمذيٗم٦م ،ىم٤مل :يمٜم٤م
ً

حيٗمظ َ
ُ
ىمقل رؾمقل
 ،وم٘م٤مل :أجٙمؿ

ىمٚم٧م :أن٤م يمام ىم٤مًمف؛ ىم٤ملَ :
إٟمؽ قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝم٤م جلريء ،ىمٚم٧م :ومتٜم ُ٦م
اهلل ذم اًمٗمتٜم٦مُ ،
ِ
ِ
ِ
اًمرضمؾ ذم ِ
وإُمر
وضم٤مره ،شمٙمٗمره٤م اًمّمال ُة واًمّمق ُم واًمّمدىم٦م،
ووًمده
وُم٤مًمف
أهٚمف
ُ
يٛمقج اًمٌحر  ،ىم٤مل:
متقج يمام
واًمٜمٝمل  ،ىم٤مل:
ُ
ًمٞمس هذا ُأريد ،وًمٙمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل ُ
َ
َ
ٙمن أم
ًمٞمس
قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م ٌ
َ
سم٠مس ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،إن سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م سم٤م ًسم٤م ُمٖمٚم ً٘م٤م ،ىم٤مل :أجُ َ
()1

ٙمن ،ىم٤مل :إ ًذا ٓ ُيٖم َٚمؼ أبدً ا .
ُيٗمتح؟ ىم٤ملُ :ي َ

ٟمٗمًف إٓ اًمتٙمٚمػ ذم
وح٤م يم٤من طم٤ميمؿ قمٌٞمً٤من دء اًمٔمـ هب١مٓء اًمٕمٚمامء ْ
أب٧م ُ
ِ
يمالُمٝمؿ واًمتِمٖمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ.
رد
ظمرج قمغم يزيد ،وشم٘مدم ظمٓم ُ٠م
زقمٛمف أن قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم
َ
اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُ :
هذا اًمزقمؿ.
زقمٛمف أن اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ُمع اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
ويمذًمؽ ُ
ظمرضم٤م قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،وشم٘مدم ظمٓم ُ٠م هذا.
ويمذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مئف زقمٛم ُف أن صالح اًمديـ ظمرج قمغم اًمٗم٤مـمٛمٞملم ،وهذا ظمٓم٠م
ظمػما ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م .وهذا ومٞمف ٟمٔمر
ٕنف ًمٞمس
ً
ظمروضم٤م ،صمؿ ضمٕمؾ اًمٕمٌ٤مؾملم ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)636وُمًٚمؿ (.)144
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ٕنف ذم قمٝمد اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ُد ِقم َل إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وشمرمج٧م يمت٥م اًمٞمقٟم٤من ،وهذا
مل يٙمـ ذم قمٝمد إُمقيلم.
أفمٝمر
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :صمؿ اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ دوًم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس
َ
ُمٜمٝم٤م وأىمقى ذم دوًم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وم٢من سمٜمل اًمٕمٌ٤مس َ
يمثػم ُمـ
دظمؾ ذم دوًمتٝمؿ ٌ
وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع
اًمِمٞمٕم٦م
ُ

()1

.

ظمػم ُمـ اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ذم اجلٛمٚم٦م أن رؾمقل اهلل
وي١ميد أن إُمقيلم ٌ

ي٠ميت زُم٤من إٓ واًمذي سمٕمده َذ ُمٜمف
يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

()3

()2

ىم٤ملٓ :

ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين صمؿ اًمذيـ
 ،وطمدي٨م:
ُ

.

الاشخذساك الخاشع والصخىن:
إؾمٌ٤مب اًمتل أدت إمم اقمت٘م٤مد اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ
ذيمر اًمديمتقر طم٤ميمؿ
َ
قم٘مٞمد ًة ،ومٙم٤من م٤م ىم٤مل:
َظم ْٚم ُٓمٝمؿ سملم ُمٗمٝمقم اخلروج اًمًٞم٤مد عمقاضمٝم٦م ـمٖمٞم٤من اًمًٚمٓم٦م دوم٤م ًقم٤م قمـ
إُم٦م وروم ًٕم٤م ًمٚمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ ،وُمٗمٝمقم اخلروج اًمٕم٘م٤مئدي اًمذي يًتحؾ أصح٤مسمف دُم٤م َء
()4
وهؿ اًمذيـ ضم٤مءت اًمٜمّمقص سمذُمٝمؿ .
اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ ويٙمٗمروهنؿُ ،

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)163/4
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ )1356مـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ

.

( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3563وُمًٚمؿ (ُ )3666مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
(.)156( )4

.
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وهزا الكالم مشدود مً أوحه:
()1
ِ
يمر اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام  ،وٟم٘مؾ يمالم قمٚمامء اإلؾمالم ذم اًمٗمرق
اًمقضمف إول :شم٘مدم ذ ُ

سمٞمٜمٝمام ،صمؿ ُ
ظمروضم٤م سمال قم٘مٞمدة
ظمروضم٤م قم٘مد ًّي٤م أو
اخل٤مرج
سمٞم٤من يمالم اًمٕمٚمامء ذم أن
ً
ً
َ
ُمٌتدع وٓ َ
ومرق سمٞمٜمٝمام ذم اًمتٌديع.
اخلقارج = أنف
ٌ
()2

رضم ٍؾ واطمد،
اًمقضمف اًمث٤مين :شم٘مدم طمدي٨مَُ :مـ أت٤م ُيمؿ وأُمر ُيمؿ مجٞم ٌع قمغم ُ

ظمرج
يريدُ أن يِمؼ َقمّم٤م ُيمؿ ،أو يٗمر َق مج٤مقمت ُٙمؿ ،وم٤مىمت ُٚمقه  ،ومٝمق دال قمغم ىمت٤مل َُمـ َ
ِ
قم٘مٞمدة اخلقارج (ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م) ،وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالم اسمـ
ظمروضم٤م قمٛمٚم ًّٞم٤م سمال
قمغم اًمًٚمٓم٤من
ً
()3

شمٞمٛمٞم٦م ذم ىمتٚمف ٕنف ُمـ اعمٗمًديـ ذم إرض .
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اًمذيـ ظمرضمقا ذم احلرة مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ اقمت٘م٤مد اخلقارج؛ ومٚمؿ
ظمروضم٤م قم٘مد ًّي٤م وُمع ذًمؽ أنٙمر قمٚمٞمٝمؿ اسمـ قمٛمر .أظمرضمف ُمًٚمؿ.
يٙمـ
ً
ىم٤مل ٟم٤مومع ،ىم٤مل :ضم٤مء قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إمم قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع طملم يم٤من ُمـ ِ
أُمر
احلرة ُم٤م يم٤من ،زُمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وم٘م٤مل :اـمرطمقا ٕيب قمٌد اًمرمحـ وؾم٤مدة،
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقًمف؛
وم٘م٤مل :إين مل آشمِ َؽ ٕضمٚمس ،أتَٞم ُت َؽ ٕطمدصمؽ طمدي ًث٤م
ُ
ًم٘مل اهلل يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ
ُ
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقلَُ :مـ ظمٚم َع يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦مَ ،
()4
ُم٤مت وًمٞمس ذم ُقم ِ
ُم٤مت ُِمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م .
ٜم٘مف سمٞمٕم٦مَ ،
ُطمج٦م ًمف ،و َُمـ َ

( )1شم٘مدم (ص.)166 :
( )3شم٘مدم (ص.)151 :
( )6شم٘مدم (ص.)151 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1661
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ؾمٌ٥م
اسمـ يمثػم وىمٕم٦م احلرة اًمتل يم٤مٟم٧م ٕهؾ اعمديٜم٦م وم٘م٤مل :ويم٤من
ُ
وذيمر ُ
ُمٝمؿ
وم٠ميمر ُ
وىمٕم٦م احلرة أن وومدً ا ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ىمدُمقا قمغم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمدُمِمؼَ ،
ِ
ُٕمػمهؿ  -وهق قمٌد اهلل سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب قم٤مُمر -
وأـمٚمؼ
وأطمً َـ ضم٤مئزهتؿ،
َ
ىمري ًٌ ٤م ُمـ ُم٤مئ٦م أخػ ،ومٚمام رضمٕمقا ذيمروا ٕهٚمٞمٝمؿ قمـ يزيد ُم٤م يم٤من ي٘مع ُمٜمف ُمـ
اًم٘مٌ٤مئح ذم ذسمف اخلٛمر ،وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ اًمٗمقاطمش اًمتل ُمـ أيمؼمه٤م ُ
شمرك اًمّمالة
ِ
ظمٚمٕمف ،ومخٚمٕمقه قمٜمد اعمٜمؼم اًمٜمٌقي ،ومٚمام
قمـ وىمتٝم٤م سمًٌ٥م اًمًٙمر ،وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم
سمٚمٖمف ذًمؽ َ
سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ هي٦م ي٘مدُ ُمٝم٤م رضمؾ ي٘م٤مل ًمفُ :مًٚمؿ سمـ قم٘مٌ٦م.
وإٟمام يًٛمٞمف اًمًٚمػ ُمنف سمـ قم٘مٌ٦م ،ومٚمام ورد اعمديٜم٦م اؾمتٌ٤مطمٝم٤م صمالصم٦م أج٤مم،
وزقمؿ
يمثػما طمتك يم٤مد ٓ يٗمٚم٧م أطمد ُمـ أهٚمٝم٤م،
َ
سمنما ً
وم٘متؾ ذم همٌقن هذه إج٤مم ً
سمٕمض قمٚمامء اًمًٚمػ أنف اومتض ذم همٌقن ذًمؽ أخػ سمٙمر  -وم٤مهلل أقمٚمؿ .-
ُ
وىم٤مل قمٌداًمٚمف سمـ وه٥م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ :ىمتؾ يقم احلرة ؾمٌٕمامئ٦م رضمؾ ُمـ
طمًٌ٧م أنف ىم٤مل :ويم٤من ومٞمٝمؿ صمالصم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل
محٚم٦م اًم٘مرآن.
َ
ُ
ذم ظمالوم٦م يزيد

وذًمؽ

()1

.

ووصػ همػمه
اًمقضمف اًمراسمع :أفمٝمر اًمديمتقر ٟمٗمًف ُمٕمٔم ًام وقم٤م ًح٤م سم٤مًمٜمّمقص
َ
 ِوٓز ُم هذا اًمقصػ أنف جلٛمٞمع أئٛم٦م اًمًٜم٦م  -أهنؿ ظم َٚمٓمقا سملم اًمٜمّمقص.
ِ
ٌ
وهذا اًمٙمال ُم ٌ
وهزاًمف ،وًمق
سم٤مـمؾ
قم٤مـمؾ ،وطمٙم٤ميت ُف يم٤مومٞم٦م قمـ سمٞم٤من ؾم٘مقـمف ُ

ُىمٌؾ ُمـ أطمد  -شمٜمز ًٓ  -وم٢مٟمف ُي٘مٌؾ ُمـ رضمؾ يٕمٔمؿ اًمٜمّمقص ويرد ُمتِم٤مهبٝم٤م إمم
َ
شم٠مويؾ أهؾ اًمٌدع
سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ويت٠موهل٤م
ييب
ٙمٛمٝم٤م؛ ٓ ُمـ رضمؾ
اًمٜمّمقص َ
َ
ُ
ُحم َ
رددت قمٚمٞمف.
يمام اشمْمح ذم يمالُمف اًمٙمثػم اًمذي
ُ
( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)346/5
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الاشخذساك الصبعىن:
أؾمٌ٤مب اقمت٘م٤مد قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ:
ذايمرا
َ
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ ً
ِ
روح اجلؼم ُمـ ٍ
ؿمٞمقع ِ
واإلرضم٤مء ُمـ ضمٝم٦م ،سمِمٞمقع
ضمٝم٦م
أجْم٤م
وُمـ إؾمٌ٤مب ً
ُ
َ
اإلٟمً٤من همػم وم٤مقمؾ ٕومٕم٤مًمف
اعمذه٥م إؿمٕمري اًمذي يتْمٛمـ قم٘مٞمد َة اجلؼم :وهق أن
قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،سمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز

()1

.

هذه ؾمخ٤موم ٌ٦م وم٤موح٦م ظمالص ُتٝم٤م :أن قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ
ودضمؾ ُمـ أوضمف:
يمذب َ
اًمٔم٤ممل مل شمٔمٝمر إٓ سمٕمد فمٝمقر إؿم٤مقمرة ،وهذا ٌ
اًمقضمف إول :أن هذه اًمٕم٘مٞمدة ُم٠مظمقذ ٌة ُمـ اًم٘مرآن وٟمّمقص ٟمٌقي٦م يمثػمة شم٘مدم

()2
ِ
يمر سمٕمْمٝم٤م م٤م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م .
ذ ُ

اًمقضمف اًمث٤مين :أن يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من صمؿ أئٛم٦م اًمًٜم٦م ذم هذا
()3

يمثػم ويمثػم ،وىمد شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ سمٕمْمف .
ٌ
أنس سمـ ُم٤مًمؽ ،ومِم َٙمقٟم٤م إًمٞمف ُم٤م ٟمٚم٘مك ُمـ احلج٤مج،
ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمدي :أتٞمٜم٤م َ
وم٘م٤مل :اصؼموا ،وم٢مٟمف ٓ ي٠ميت قمٚمٞم ُٙمؿ ٌ
زُم٤من إٓ اًمذي سمٕمدَ ُه ذ ُمٜمف ،طمتك شمٚم٘مقا رسم ُٙمؿ
ؾمٛمٕم ُتف ُمـ ٟمٌٞمٙمؿ

()4

.

ومٝمؾ يم٤من أنس سمـ ُم٤مًمؽ أؿمٕمر ًّي٤م أو ضمؼم ًّي٤م؟!!

(.)116( )1
( )3شم٘مدم (ص.)61 :
( )6شم٘مدم (ص.)164 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)166 :
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ّيرف سمام ي ِ
َ
ْمح ُؽ قمٚمٞمف
يمٞمػ ُيردي ص٤مطمٌف اعمٝم٤مًمؽ ،وجيٕمٚمف
ىم٤مشمؾ اهلل اهلقى َ
ُ ُ
اًمّمٌٞم٤من.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :ذ َيمر هذه اعمً٤مًم٦م أئٛم ُ٦م اًمًٜم٦م ىمٌؾ ظمروج إؿم٤مقمرة ،وطم َٙمقا
()1

إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م؛ يم٤مإلُم٤مم أمحد واسمـ اعمديٜمل؛ وىمد شم٘مدم ُ
ٟم٘مؾ سمٕمْمف .
قمٚمٞمٝم٤م
َ
ىمدر اهلقى اًمذي قمٜمد طم٤ميمؿ
قمٚمؿ َ
وإن ُمـ ىمرأ هذه اًمًخ٤موم٤مت واًمؽمه٤مت َ
ِ
اؾمتخٗم٤مومف سم٘مرائف.
وقمٚمؿ ىمدْ َر
اًمٕمٌٞمً٤من،
َ
الاشخذساك الىاحذ والصبعىن:
ظمالف ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م؛ وهق:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :يمام ـمرأ
ٌ
هؾ شمٍمف اإلُم٤مم قمغم إُم٦م سمٓمريؼ اًمقيم٤مًم٦م أو اًمقٓي٦م؟

()2

.

ف اإلُم٤مم قمغم ضمٝم٦م اًمقيم٤مًم٦م؛ ٕنف قمغم ذًمؽ
شم٘مدم أنف ٓ يّمح أن ُي٘م٤مل إن شمٍم َ
يّمح قمزًم ُف؛ ٕن ًمٚمٛمقيمؾ َ
خم٤مًمػ ًمألدًم٦م
قمزل ويمٞمٚمف .وشم٘مدم سمٞم٤من ظمٓم٠م هذا ،وأنف
ٌ
()3

ٍ
ويمٞمؾ أو وزم .
شمٍمف
وإمج٤مع اًمًٚمػ ،وأنف ٓ ي٘م٤مل ذم شمٍمومف إٟمف
ُ
الاشخذساك الثاوي والصبعىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :ويم٤من قمٛمر إذا اؾمتٕمٛمؾ ً
اؾمٛمٕمقا ًم ُف
رضمال يمت٥م ذم قمٝمده :أن َ
وأـمٞمٕمقا ُم٤م َ
قمدل ومٞمٙمؿ.

( )1شم٘مدم (ص.)65 :
(( )3ص.)111 :
( )6شم٘مدم (ص.)146 :

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

394

(ُمـ فم َٚمٛم ُف أُمػم ُه ومال إُمر َة ًمف قمٚمٞمف دوين ،ومٙم٤من اًمرضمؾ
ويمت٥م إمم أهؾ اًمٙمقوم٦م َ
ي٠ميت ًمٚمٛمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م  -أُمػم اًمٙمقوم٦م  -ومٞم٘مقل :إُم٤م أن شمٜمّمٗمٜمل ُمـ ٟمٗمًؽ ،وإٓ
ومال إُمر َة َ
ًمؽ قمكم)

()1

.
()2

ُ
وسمٞم٤من قمد ِم صح٦م آؾمتدٓل سمف .
ؾمٌؼ شمقضمٞم ُف هذا،
ىمد َ
الاشخذساك الثالث والصبعىن:
اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل متثؾ ُمٌ٤مدئ اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد
ىم٤مل اًمديمتقرً :م٘مد هم٤مسم٧م
ُ
اؾمٛم ْع و َأـمِ ْع وإ ْن َ
أظمذ َ
ورضب فمٝمرك ،
ُم٤مًمؽ
وؿم٤مع ُمٗمٝمقم:
اًمنمقمل اعمٜمزل،
َ
َ
َ
ومحؾ هذا اًمٚمٗمظ ُم٤م ٓ حيتٛمؾ ،سمؾ ص٤مر سمٕمد ذًمؽ ً
أصال ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ،سمؾ
ُ
هق اًمًٜم٦م واإلمج٤مع ،و َُمـ ظم٤مًمٗمف ُرُمل سم٤مٓسمتداع؟!ُ ،مع أن احلدي٨م يٛمٙمـ أن
ُحي َ
ٛمؾ قمغم وضمقب اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم طمتك ًمق أىم٤م َم اإلُم٤م ُم احلد قمغم اعمًٚمؿ ،أو ىم٣م
قمٚمٞمف خلّمٛمف ُمـ ِ
ُ
يٙمقن ذريٕم ً٦م ًمٚمخروج قمٚمٞمف ،أو شمرك ـم٤مقمتف ومٞمام
ُم٤مًمف سم٤محلؼ ،وٓ
ومٞمف ـم٤مقم ٌ٦م هلل ورؾمقًمف ،وهبذا اعمٗمٝمقم اجلديد ايمتٛمٚم٧م طمٚم٘مت٤م اًمٌٓم٤من ،و ُومتح اًمٓمريؼ
قمغم ُمٍماقمٞمف ًمالؾمتٌداد اًمًٞم٤مد واًمٔمٚمؿ...

()3

.

هذا ُمـ اًمديمتقر اؾمتٜمٙم٤مر عمٕمٜمك احلدي٨م ُمع أنف ُجم َٛم ٌع قمغم ُمٕمٜم٤مه قمٜمد أهؾ
()4

أجْم٤م  -يمام شم٘مدم  ، -وًمٞمس ذم احلدي٨م
اًمًٜم٦م ،سمؾ وذ َيمر
اإلمج٤مع قمٚمٞمف اسم ُـ اعمٜمذر ً
َ
ِ
شمٗمّمٞمؾ ح٤م ضم٤مء ً
ٌ
جمٛمال ذم إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة ُمـ اًمّمؼم
يمر حلٙمؿ ضمديد ،وإٟمام هق
ذ ٌ
(( )1ص.)163 :
( )3شم٘مدم (ص.)365 :
(( )6ص.)161 :
( )4شم٘مدم (ص.)366 :
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()1

قمغم َضمقر احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل  -وشم٘مدم ُ
سمٞم٤من صح٦م احلدي٨م رواي ً٦م ودراي٦م  ،وىمد ىم٤مل
()2

سمٜمحقه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -يمام شم٘مدم . -
ُ
وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
ًمنمع اعمٜمزل اًمذي دل قمٚمٞمف
ُ
أهمرسم ُف؟! ..يرد ا َ
ومام َ
واإلمج٤مع ،وىمرره اًمٕمٚمامء ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد سم٤مؾمؿ اًم َٖمػمة قمغم اًمنمع اعمٜمزل سمدون سمره٤من
إٓ احلامؾم٦م ،وشمًقيد اًمقرق سمٙمال ٍم ٍ
يمثػم سم٤مـمؾ ،وقمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قم٤مـمؾ.
الاشخذساك الشابع والصبعىن:
ٙمام ً
ُمٕمٚمال ،وأن ي٠مُمـ اًمٜم٤مس و ُشم٘م٤مم
ىم٤مل اًمديمتقرً :م٘مد يم٤من ُ
اعمٜمع ُمـ اخلروج ُطم ً
احل٘مقق واحلدود واجلٝم٤مد ...اًمخ ،وم٢مذا وم٤مشم٧م هذه اعم٘م٤مصد ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمٜمع ُمـ
إؾم٘م٤مط اًمًٚمٓم٦م  -إذا اؾمتٓم٤مقم٧م إُم٦م -

()3

.
()4

شم٘مدم رد هذا اًم٘مقل قمٜمد يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت .
الاشخذساك الخامض والصبعىن:
يقضم٥م
ىم٤مل اًمديمتقر :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل :يم٤من أبق طمٜمٞمٗم٦م يًتح٥م أو
ُ
ظمػما ُمـ
َ
اخلروج قمغم ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ح٤م فمٝمر ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ ،ويرى ىمت٤مهلؿ ً
ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ،وأبق إؾمح٤مق ُيٜمٙمر ذًمؽ ،ويم٤من ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ خمتٚمٗملم ذم ذًمؽ ومٛمـ
يم٤من يرى اخلروج يراه ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًم٘مٞم٤مم سم٤محلؼ ،وُمـ
ومتزيؼ
ٞم٧م جلامقمتٝمؿ
ٌ
يم٤من يٙمرهف يرى أنف ؿمؼ ًمٕمّم٤م اعمًٚمٛملم و ٌ
شمٗمريؼ ًمٙمٚمٛمتٝمؿ وشمِمت ٌ
( )1شم٘مدم (ص.)361 :
( )3شم٘مدم (ص.)366 :
(( )6ص.)166 :
( )4شم٘مدم (ص.)116 :
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ِ
وؿمٖمؾ هلؿ ِ
ٌ
ومتٝم ْـ ىمقهتؿ و َشم٘مقى ؿمقيم ُ٦م قمدوهؿ
سم٘متؾ
ًمقطمدهتؿ
سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤مُ ،
صمٖمقرهؿ ،ومٞمًتقزم قمٚمٞمٝم٤م قمدوهؿ ..هذا واًمٜمّمقص اًمتل حيت٩م هب٤م اح٤مٟمٕمقن
وشمتٕمٓمؾ ُ
همٚم٥م
ُمـ اخلروج واعمجٞمزون ًمف ُمٕمرووم٦م ،واعمح٘م٘مقن جيٛمٕمقن سملم ذًمؽ سم٠منف إذا َ
قمغم اًمٔمـ أن ُم٤م يٜمِم٠م قمـ اخلروج ُمـ اعمٗم٤مؾمد أظمػ ضمدًّ ا م٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أنف
اخلروج وإٓ ومال ،وهذا اًمٜمٔمر ىمد خيتٚمػ ومٞمف اعمجتٝمدان (.)1
يٜمدومع سمف ضم٤مز
ُ
رح ُمـ
ومرح اًمديمتقر طم٤ميمؿ هبذا اًمٜم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل؛ َوم َ
يقاومؼ هقاه ،وهذا ُم٤م ٓ يّمح ذ ًقم٤م ،وم٢من اًمٕمٌ٤مد اًمّم٤مدىملم ُُمٓم٤م ًَمٌقن سمؽمك
وضمدَ ُم٤م
ُ
أهقائٝمؿ ٓ اًمٌح٨م قمام يقاوم٘مٝم٤م ُمـ زٓت اًمٕمٚمامء وهٗمقاهتؿ ،ويمال ُم اعمٕمٚمٛمل هذا
ؾمٌؼ ُ
سمٞم٤من ذًمؽ ُمـ أوضمف مخً٦م ،وأن ًمف يمال ًُم٤م آظمر خم٤مًم ًٗم٤م هلذا
هٗمق ٌة وزًم٦م ،وىمد َ
()2

واومؼ ومٞمف َ
أهؾ اًمًٜم٦م .
َ
الاشخذساك الصادس والصبعىن:
ىم٤مل اًمديمتقر طم٤ميمؿ :ودار اجلدل طمقل َضمقاز اجلٝم٤مد وإىم٤مُم٦م احل٘مقق واحلدود
دون اإلُم٤مم وٟم٤مئٌف  -يمام ي٘ميض سمف اخلٓم٤مب اعم١مول  -ومرد اًمِمٞمخ سم٠من إئٛم٦م
طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم
جمٛمٕمقن ذم يمؾ ُمذه٥م قمغم أن ُمـ شمٖمٚم٥م قمغم سمٚمد أو سمٚمدان ًمف
ُ
مجٞمع إؿمٞم٤مء ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م؛ ٕن اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ ـمقيؾ ىمٌؾ
اإلُم٤مم أمحد إمم يقُمٜم٤م هذا ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمغم إُم٤م ٍم واطمد ،وٓ ُيٕمرف أن أطمدً ا ُمـ
اًمٕمٚمامء ذيمر أن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إطمٙم٤مم ٓ يّمح إٓ سم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ...
(( )1ص.)164 :
( )3شم٘مدم (ص.)333 :
(( )6ص.)363 :

()3

.
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شمٜم٤مىمض اًمديمتقر طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ح٤م قمٔمؿ دقمقة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب،
َ
وضمٕم َٚمٝم٤م سمٕمٞمد ًة ذم سم٤مب اًمقٓي٦م قمام ؾمامه سم٤مخلٓم٤مب اعم١مول ،وطم٘مٞم٘م٦م دقمقة اإلُم٤مم
واًمّمؼم قمغم
دقمقة ؾمٚمٗمٞم٦م شم٘مرر اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ وًمق يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م،
َ
وطمرُم٦م اخلروج قمٚمٞمف ،وم٠مول اًمديمتقر أن اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب مـ
َضمقره ُ
ؾمٌؼ إمم إٟمٙم٤مر اخلٓم٤مب اعمًٛمك قمٜمده سم٤مخلٓم٤مب اعم١مول ،صمؿ َ
ٟم٘مؾ يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم حمٛمد
طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم يمؾ رء ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م،
ذم أن ُمـ شمٖمٚم٥م ومٚم ُف
ُ
شمٜم٤مىمْملم:
ومقىمع اًمديمتقر ذم
َ
ً
شم٠مصٞمال سمدقم ًّٞم٤م ذم إٟمٙم٤مر اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ
اًمتٜم٤مىمض إول :أن ي١مصؾ
ُ
ويٜم٘مؾ قمٚمٞمف اإلمج٤مع ،صمؿ يٜم٘مٚمف
اعمتٖمٚم٥م ،واإلُم٤م ُم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ي٘مرر هذا
خم٤مًمػ ح٤م أىم٤م َم يمت٤مسمف قمٚمٞمف.
ُم٘مرا ًمف؛ وهذا
ٌ
اًمديمتقر ًّ
اًمتٜم٤مىمض اًمث٤مين :أن اإلُم٤مم قمٚم َؾ سم٠منف ًمقٓ هذا  -وهق ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمتٖمٚم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م
َُمـ شمقمم سم٤مٓظمتٞم٤مر  -ح٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م ،وهذا ُم٤م يٜمٙمره اًمديمتقر سمٖم ًٞم٤م أو ً
ضمٝمال
()1

 يمام شم٘مدم . -وىمٗم٧م قمغم يمال ٍم ًمٚمديمتقر اًمٗم٤موؾ محد اًمٕمثامن  -ووم٘مف
يمتٌ٧م هذا
وسمٕمد أن
ُ
ُ
وم٘م٤مل سمٕمد أن َ
ومٝمٛم٧م ُمـ شمٜم٤مىمض اًمٕمٌٞمً٤منَ ،
ٟم٘مؾ يمالُمف
ومٝمؿ ُم٤م
ُ
اهلل وؾمدده  -ومرأج ُتف َ
شمٜم٤مىمض ورد قمغم ٟمٗمًف
صح٦م إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م :واًمديمتقر اًمٕمٌٞمً٤من يمٕم٤مدشمف
َ
ذم قمدم ّ
سمٜمٗمًف ،وم٢مٟمف ذم ُمقو ٍع آظمر ُمـ يمت٤مسمف (اًمٓمقوم٤من) اؾمتدل سمٙمالم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
قمٌد اًمقه٤مب ذم رده قمغم اخلٓم٤مب اعم١مول طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اعمجدد
اسمـ قمٌد اًمقه٤مب
( )1شم٘مدم (ص.)636 :

أنف ىم٤مل :إئٛم٦م جمٛمٕمقن ذم يمؾ ُمذه٥م قمغم أن َُمـ شمٖمٚم٥م
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قمغم سمٚمد أو سمٚمدان ًمف طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم مجٞمع إؿمٞم٤مء ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م
ويمٗمك سم٤مًمٕمٌٞمً٤من را ًّدا قمغم ٟمٗمًف

()1

.

صمؿ قم٘م٥م اًمٕمٌٞمً٤من ذم يمت٤مسمف (اًمٗمرىم٤من) قمغم اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ محد اًمٕمثامن سمتٕم٘م ٍ
ٞم٥م
ذيمر ومٞمف أنف يقاومؼ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم دمديد وضمقب ىمٞم٤مم
قمجٞم٥م َ
ِ
ِ
وىمدرت
مه َٚمٝم٤م،
إىم٤مُم٦م
أُمره٤م سمف؛ ُمـ
ْ
ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م إذا قمٓمٚمٝم٤م اإلُم٤مم أو أ َ
إُم٦م سمام َ
وضمقب
قمغم اًم٘مٞم٤مم هب٤م يم٤مجلٝم٤مد وم٘م٤مل :وم٤مًمذي ضمدد ومٞمف اًمِمٞمخ وواوم٘مت ُف قمٚمٞمف هق
ُ
قمجز اإلُم٤م ُم أو قمٓمٚمٝم٤م
أُمره٤م اهلل سمف؛ ُمـ إىم٤مُم٦م ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م إذا َ
ىمٞم٤مم إُم٦م سمام َ
وىمدرت إُم٦م قمغم إىم٤مُمتٝم٤م يم٤مجلٝم٤مد وإىم٤مُم٦م احل٘مقق وهل اًمتل قمٓمٚمٝم٤م اخلٓم٤مب
اعم١مول إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف!  ،صمؿ ىم٤مل :وًمٞمس يمؾ ُم٤م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ قمغم
ظمّمقُمف أواوم٘مف أن٤م قمٚمٞمف ،وإٟمام واوم٘متف قمغم وضمقب اجلٝم٤مد وإىم٤مُم٦م احل٘مقق عمـ ىمدر
()2
ٍ
سمح٤مل ُمـ إطمقال .
قمٚمٞمٝم٤م وٓ شمتٕمٓمؾ
وفي حعليب العبيصان جالجت أمىس:
إُمر إول :أنف مل يٌلم ذم هذا اعمقوع قمد َم ُمقاوم٘متف اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد
اًمقه٤مب قمغم إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ،سمؾ َ
ؾم٤مق اًمٙمالم ُمً٤مق اًمثٜم٤مء م٤م يدل قمغم إىمراره.
سيح ذم أن اعمتٖمٚم٥م
إُمر اًمث٤مين :أن يمالم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
ٌ
ي٘مق ُم ُم٘م٤م َم اإلُم٤مم إقمٔمؿ سم٤مإلمج٤مع ،وأنف يٙمقن إُم٤م ًُم٤م ذقم ًّٞم٤م يم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ،
ومٚمذا ُيٕمٚمؼ اجلٝم٤مد سمف ومٚمؿ جيٕمؾ اًمٜم٤مس هؿ اًمذيـ ي٘مقُمقن هبذه إطمٙم٤مم ٓ ُمـ
ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد يمام أرا َد أن ُيٗمٝمٛمٜم٤م اًمٕمٌٞمً٤من ح٤م اؾمتدرك قمٚمٞمف ،ومٝمذا ي١ميمد أنف
(( )1ص.)34 :
( )3اًمٗمرىم٤من (ص.)36 :
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ظمػما ُمـ هذا اجلقاب اًمٗم٤موح.
َ
شمٜم٤مىمض ،وًمق أىمر سمف ًمٙم٤من ً
إُمر اًمث٤مًم٨م :أنف قمغم ومرض آىمتٜم٤مع سمجقاب اًمٕمٌٞمً٤من ذم صخٚمٞمص ٟمٗمًف ُمـ
اًمتٜم٤مىمض وم٢مٟمف م٤م ُي٘م َٓم ُع سمف = ظمٓم١مه ذم ومٝم ِؿ يمالم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب،
وظمٓم١مه ومٞمام اؾمتٜمٌٓمف ُمٜمف .وهذا إهؿ.
الاشخذساك الصابع والصبعىن:
ىم٤مل اًمديمتقر :وىمد فمٚم٧م هذه اًمِمٌٝم٦م ُمقضمٝم ً٦م ًمدقمقة اًمِمٞمخ طمتك سمٕمد
ووم٤مشمف ،وأن ُم٤م ىم٤مم سمف حمرم ،وأنف ظمروج قمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم  -اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمثامين ،-
وهلذا ٟمص اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمٍمي اسمـ قم٤مسمديـ ذم احل٤مؿمٞم٦م قمغم أن اًمِمٞمخ وأتٌ٤مقمف
ظمقارج

()1

.

إن هٜم٤مك ومر ًىم٤م وسمقٟمً٤م ؿم٤مؾم ًٕم٤م سملم اًمذي يقصػ ٍ
وُمـ
سم٠مُمر وهق يمذًمؽَ ،
ػ ٍ
يمذسم٤م وهبت٤مٟمً٤م ،وم٢من اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمري ٌء ُمـ ُؿمٌٝم٦م
يقص ُ
َ
سم٠مُمر ً
()2

اخلروج ،ويمالُم ُف وطم٤مًم ُف يدل قمغم سمراءشمف ُمـ ذًمؽ  -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف . -
يـ
ومٝمؿ يٍمطمقن سمتٌٜمل هذه اًمِمٌٝم٦م ،وأهن٤م اًمد ُ
أُم٤م اًمديمتقر طم٤ميمؿ وأُمث٤مًمف ُ
ظمٓم٤مب ُم١مول ومال ؾمقا َء سمٞمٜمٝمام أخٌتف ،وطم٤مؿم٤م اإلُم٤مم اعمجدد
احلؼ وُم٤م ؾمقاه٤م ومٝمق
ٌ
يدقمق إمم ُم٤م يدقمق إًمٞمف هذا اًمديمتقر؛ ٕن اإلُم٤مم
أن
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
َ
ِ
سم٠مىمقال اًمًٚمػ ُقمرض احل٤مئط.
ييب
جمدد ؾمٚمٗمل ،واًمديمتقر
ُ

(( )1ص.)363 :
( )3شم٘مدم (ص.)336 :
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الاشخذساك الثامً والصبعىن:
ِ
سمجٝم٤مد
ىم٤مل اًمديمتقر :وإٟمام أراد إصمٌ٤مت ذقمٞم٦م ُم٤م ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ حمٛمد وُمـ ُمٕمف
ٍ
جي٥م
اقمؽمض
َُمـ
َ
ـمريؼ دقمقهتؿ ،وىم٤مل ً
َ
أجْم٤م :سم٠مي يمت٤مب أم طمج٦م أن اجلٝم٤مد ٓ ُ
إٓ ُمع إُم٤مم ُمتٌع؟ هذا ُمـ اًمٗمري٦م ذم اًمديـ ،واًمٕمدول قمـ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ،وإدًم ُ٦م
ِ
واًمؽمهمٞم٥م
إُمر سم٤مجلٝم٤مد
أؿمٝمر ُمـ أن ُشمذ َيمرُ ،مـ ذًمؽ قمٛمق ُم
قمغم سمٓمالن هذا اًم٘مقل
ُ
ُ
أـم٤مع
ومٞمف واًمققمٞمدُ قمغم شمريمف  ،صمؿ ىم٤مل :ويمؾ َُمـ ىم٤م َم سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘مد
َ
ُ
إُم٤مُم٤م إٓ سم٤مجلٝم٤مد ٓ ،أنف ٓ يٙمقن ضمٝم٤مد
اهلل وأدى ُم٤م َومر َو ُف اهلل ،وٓ
يٙمقن اإلُم٤م ُم ً
()1

ُ
اًم٘مقل اًمذي شمّمدى
إٓ سم٤مإلُم٤مم  ،وذم احل٤مؿمٞم٦م ىم٤مل :وُمع هذا وم٘مد ص٤مر هذا
ِ
سمٓمالٟمف ً
أصال ُمـ أصقل اًمًٚمٗمٞم٦م اعمٕم٤مسة .
قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ًمٌٞم٤من
ُمٜمٗمً٤م ًمٚمٓمٕمـ ذم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل وص َٗمٝم٤م
ـم٤مر اًمديمتقر هبذا اًمٙمالم ً
ومرطم٤م ،ومقضمده ً
واجلقاب قمغم يمالم اًمديمتقر ُمـ أوضمف:
(سم٤معمٕم٤مسة)،
ُ
اًمقضمف إول :أن إدًم٦م فم٤مهرة وواوح٦م ذم أنف جي٥م ُ
إذن وزم إُمر ذم اجلٝم٤مد،
وهل يمام يكم:

ِ
ورائف،
 -1قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل ىم٤مل :إٟمام اإلُم٤م ُم ُضمٜم٦م ي٘م٤م َشم ُؾ ُمـ
ِ
َ
سمٖمػمه يم٤من
أضمر ،وإ ْن ي٠مُمر
أُمر سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم
وقمدل يم٤من ًمف سمذًمؽ ٌ
و ُيت٘مك سمف ،وم٢م ْن َ
()2
قمٚمٞمف ُمٜمف .

(( )1ص.)361 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)3561وُمًٚمؿ (.)1641
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ومٝمذا ظمؼم سمِٛمٕمٜمَك إُمر ،وهق ٟمص ِذم اعمً٠مخ٦م ،ىم٤مل اًمٜمقوي( :اإلُم٤مم ُضمٜم٦م):
أي يم٤مًمًؽم؛ ٕنف َيٛمٜمع اًمٕمدو ُمـ أذى اعمًٚمٛملم ،و َيٛمٜمع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض،
وحيٛمل سمٞمْم٦م اإلؾمالم ،ويت٘مٞمف اًمٜم٤مس ،وخي٤مومقن َؾمٓمقشمف ،وُمٕمٜمَك ي٘م٤مشمؾ ُمـ ورائف:
وؾم٤مئر أهؾ اًمٗمً٤مد واًمٔمٚمؿ
أي ُي٘م٤مشمؾ ُمٕمف اًمٙمٗم٤مر واًمٌٖم٤م ُة واخلقارج
ُ

()1

.

ِ
سمٕمْمٝمؿ
وىم٤مل اسمـ طمجرٕ :نف َيٛمٜمع اًمٕمدو ُمـ أذى اعمًٚمٛملم ،ويٙمػ أذى
()2
ٍ
سمٕمض ،واعمرا ُد سم٤مإلُم٤مم :يمؾ ىم٤مئ ٍؿ سم٠مُمقر اًمٜم٤مس .
قمـ
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،ومام شمرى ْ
إن

 -3قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن
أدريمٜمِل ذًمؽ؟ ىم٤مل :شمٚمز ُم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ .وم٘مٚم٧م :وم٢من َمل شمٙمـ َهلُؿ مج٤مقم ٌ٦م
ْ
َ
وم٤مقمتزل َ
اًمٗمرق يمٚمٝم٤م ،وًمق أن شمٕمض قمغم أصؾ ؿمجرة طمتك
شمٚمؽ
وٓ إُم٤مم .ىم٤مل:
وأن٧م قمغم ذًمؽ
ي٠متٞمؽ
اعمقت َ
ُ

()3

.

ِ
وإُم٤مُمٝمؿ وأٓ يٗم٤مرىمٝمؿ .وم٢من
ُم٠مُمقر سم٤مًمتزام مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم
وضمف اًمدًٓم٦م :أنف
ٌ
ىمٞمؾ :اًمذي يذه٥م  -أن  -إمم اجلٝم٤مد هق يٜمت٘مؾ ُمـ مج٤مقم٦م ُمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ إمم
ِ
مج٤مقم٦م ُمًٚمٛملم آظمريـ وإُم٤مُمٝمؿ ،ومٝمق إذن ُمالز ٌم جلامقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ.
ِ
اًمٖمدر اًمذي َهنك قمٜمف رؾمقل اهلل ومٞمام رواه
ىمٞمؾ :هذا ٓ جيقز وهق قملمُ
٥م ًم ُف ًمقا ٌء
اًمِمٞمخ٤من قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،أن رؾمقل اهلل ىم٤مل :إن
ٜمّم ُ
اًمٖم٤مدر ُي َ
َ
()4
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ي٘م٤مل :هذا َهمدر ُة ومالن  ،وىمد اؾمتدل سمف اسمـ قمٛمر قمغم ُطمرُم٦م ظمٚمع
اًمٌٞمٕم٦م ُمـ يزيد إمم اسمـ ُمٓمٞمع واسمـ طمٜمٔمٚم٦م.
( )1ذح ُمًٚمؿ (.)363/13
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)115/5
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6535وُمًٚمؿ (.)1641
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)5116وُمًٚمؿ (.)1166
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أجْم٤م قمغم طمرُم٦م ُمثؾ هذا ُم٤م ظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر أن
وُمـ إدًم٦م ً
رؾمقل اهلل

ًم٘مل اهلل يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف
ىم٤ملَُ :مـ ظمٚم َع يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م َ

()1

.

اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م:
 -6ىم٤مقمدةُ :م٤م ٓ يتؿ
ُ
ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ٌ
دًمٞمؾ قمغم شمٕمٚمٞمؼ أُمر اجلٝم٤مد سمقزم إُمر وإٓ ًمّم٤مر إُمر ومقى،
سمٕمْم ُٝمؿ ُ
سمٕمْم٤م ،ومٝمذا ٓ يرى اجلٝم٤مد ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م،
ي٘متؾ ً
اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،سمؾ ًمٕمؾ َ
وًمتٜم٤مزع ُ
َ
يٜمٙمر ذقمٞمتف ،وآظمرون ي٘م٤مشمٚمقن ـم٤مئٗم٦م ُمًٚمٛم ً٦م اسمتداء
وأظمر ي٘م٤مشمٚمف ًمتّمقره أنف ُ
ٗمر ُهؿ وهٙمذا.
ًمٔمٜمٝمؿ ُيم َ

اًمقضمف اًمث٤مينً :مٞمس ُمراد اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ إٟمٙم٤مر ُمٓم َٚمؼ ِ
إذن وزم
ُ

إجي٤مب إذن وزم إُمر
رء همػم ُم٤م يذيمره اًمديمتقر ،وهق
ُ
إُمر ذم اجلٝم٤مد سمؾ ُُمراده ٌ
ذم ضمٝم٤مد اًمدومع ُمع قمدم وضمقد اإلُم٤مم ًمذا ٟمص قمغم ىمقًمف :وم٢مذا مل يقضمد إُم٤مم ومال
ضمٝم٤مد .
وي١ميمد هذا أن اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ َ
ضمٕمؾ اًم٘مقل سم٢مذن اإلُم٤مم ذم
اجلٝم٤مد ً
ىمقٓ حمد ًصم٤م وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ذم ُمٓمٚمؼ إجي٤مب إذن اإلُم٤مم ذم اجلٝم٤مد؛
ُمِمٝمقر ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م؛ يم٤معمٖمٜمل وهمػمه وٓ
ٕن إجي٤مب إذن اإلُم٤مم ذم اجلٝم٤مد
ٌ
يٛمٙمـ خيٗمك قمٚمٞمف

ً
ومْمال قمـ أىمقال سم٘مٞم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م وهمػمهؿ.

وم٤م يدل قمغم أن ُمراده ُم٤م شم٘مدم أن اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ َ
قم٤مش زُمٜمً٤م سمٕمد ؾم٘مقط
أدرك وىمتً٤م ًمٞمس
اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم وىمٌؾ ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمق َ
ًمٚمٜم٤مس ومٞمف إُم٤مم.

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ (.)1661
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اظمت٤مر هذا اًم٘مقل،
ًمٜمٗمرض أن اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
ْ
َ
وأجْم٤م إدًم٦م شمدل
وفمـ أنف ٓ
َ
ؾمٚمػ عمـ ي٘مقل سمقضمقب اإلذن وم٘مد أظمٓم٠م ذم فمٜمفً ،
أظمذ ِ
قمغم أنف جي٥م ُ
إذن اإلُم٤مم ًمٚمجٝم٤مد ،واًمٕمؼمة سم٤مٕدًم٦م .أُم٤م أومراد أهؾ اًمًٜم٦م ومٚمٞمًقا
ُمٕمّمقُملم ،سمؾ خيٓمئقن ويّمٞمٌقن.
الاشخذساك الخاشع والصبعىن:
ً
ـمقيال ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ
يمالُم٤م
يٜم٘مؾ اًمديمتقر طم٤ميمؿ ً
اسمـ طمًـ ويثٜمل قمٚمٞمف؛ ُمع أن ومٞمف شم٘مرير صح٦م سمٞمٕم٦م اعمتٖمٚم٥م ،ىم٤مل اًمديمتقر :وم٤م
ي١ميمد اًم ٌَقن اًمِم٤مؾمع سملم اًمٗمٙمر اًمًٚمٗمل ىمٌؾ فمٝمقر اخلٓم٤مب اعمٌدل ،واًمٗمٙمر اًمًٚمٗمل
سمٕمد فمٝمقره ُم٤م ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م اًمٕمالُم٦م اًمًٚمٗمل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ وُمقىمٗمف
ُمـ إُمػم قمٌد اهلل اًمذي اؾمتٕم٤من سم٤مًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمغم إُمػم ؾمٕمقد طمٞم٨م ىم٤مل:
َ
شمٗمٝمٛمقن أنف ٓ إؾمالم سمال مج٤مقم٦م ،وٓ مج٤مقم٦م إٓ سم٢مُم٤مُم٦م ،وىمد طمّمؾ ُمـ
وسمٕمدُ
اًمتٗمرق وآظمتالف واخلَقض ذم إهقاء اعمْمٚم٦م ُم٤م َهدَ َم ُمـ اًمديـ أص َٚم ُف وومرقمف،
وذقمف ،وهذه اًمٗمتٜم٦م حيت٤مج اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م إمم َ ٍ
سمٍم
أقمالُمف اًمٔم٤مهرة
وـمٛمس ُمـ اًمديـ
َ
َ
ٍ
ُ
واًم٘مقل قمغم اهلل
وقم٘مؾ راضمح قمٜمد طمٚمقل اًمِمٝمقات،
ٟم٤مومذ قمٜمد ورود اًمِمٌٝم٤مت،
ٍ
دراي٦م وٓ ومٝمؿَ ،
ومقق اًمنمك واصخ٤مذ إنداد
واخلقض ذم ديٜمف ُمـ همػم
سمال قمٚمؿ
ُ

وؿم٤مع سمٞمٜمٙمؿ ُم٤م يٕمز طمٍم ُه واؾمت٘مّم٤مؤه ،ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ
ُمٕمف ،وىمد ص٤مر ًمديٙمؿ
َ
اًمقىمقف قمٜمد يمؾ مه٦م ويمالم ،وم٢من يم٤من هلل ُم٣م ومٞمف وإٓ ومحًٌف اًمًٙمقت .
ُ
صمؿ ىم٤مل :وىمد قمرومتؿ أن أُمر اعمًٚمٛملم ٓ يّمٚمح إٓ سم٢مُم٤مم ،وأنف ٓ إؾمالم إٓ
سمذًمؽ ،وٓ شمتؿ اعم٘م٤مصد اًمديٜمٞم٦م وٓ تّمؾ إريم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،وٓ شمٔمٝمر إطمٙم٤مم
وذه٤مب ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،وٓ
قمذاب
اًم٘مرآٟمٞم٦م ،إٓ ُمع اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،واًمٗمرىم ُ٦م
ٌ
ٌ
شم٠ميت ذيٕم٦م سمذًمؽ ىمط.
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قمرف رضورة اًمٜم٤مس وطم٤مضمتٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ
و َُمـ قمرف اًم٘مقاقمدَ اًمنمقمٞم٦م
َ
٥م َُمـ شمٖمٚم٥م ذم آظمر قمٝمد أصح٤مب رؾمقل
ودٟمٞم٤مهؿ إمم اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،وىمد شمٖمٚم َ
وأقمٓمقه طمٙمؿ اإلُم٤مُم٦م ،ومل يٜم٤مزقمقا يمام ومٕمؾ اسمـ قمٛمر وهمػمهُ ،مع أهن٤م

اهلل
ُأظمذت سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م ،ويمذًمؽ سمٕمدَ هؿ ذم قمٍم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م شمٖمٚم٥م َُمـ شمٖمٚم٥م
وهم٤مًم٥م إئٛم٦م سمٕمدَ ُهؿ
وضمرت أطمٙم٤م ُم اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،ومل خيتٚمػ أطمدٌ ذم ذًمؽ،
ُ

قمغم هذا اًم٘مٌٞمؾ وهذا اًمٜمٛمط ،وُمع ذًمؽ ُ
وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ي٠ممترون سمام أُمروا سمف

ُمـ اعمٕمروف ،ويٜمتٝمقن قمام هنقا قمٜمف ُمـ اعمٜمٙمر ،وجي٤مهدون ُمع يمؾ إُم٤مم ،يمام هق
ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م ،ومل ي٘مؾ أطمدٌ ُمٜمٝمؿ سمجقاز ىمت٤مل اعمتٖمٚم٥م
ٌ
ِ
َ
وجيقس
إُمقال واحلرُم٤مت،
وشمًتٌٞمح
متقج ذم دُم٤مئٝم٤م
ُ
ُ
واخلروج قمٚمٞمف وشمرك إُم٦م ُ
ويٜمزل سمحامهؿ  -هذا ٓ ُ
ُ
َ
ي٘مقل سمجقازه وإسم٤مطمتف إٓ
ظمالل دي٤مرهؿ
اًمٕمدو احلريب
ُمقشمقر ذم ديٜمف وومٝمٛمف ،وىمد ىمٞمؾ:
ُمّم٤مب ذم قم٘مٚمف،
ٌ
ٌ
ـ٤مس ومــقى ٓ َها َة هلــؿ
ٓ َيّم ـ ُٚم ُح اًمٜمـ ُ

()1

٤مهلؿ ؾم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤مدوا
وٓ َها َة إذا ُضمٝمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

وقمٚمؼ اًمديمتقر ذم احل٤مؿمٞم٦م قمٜمد ىمقل اإلُم٤مم قمٌد اًمٚمٓمٞمػ إٓ ُمع اجلامقم٦م
َ
هم٤مب قمـ ُدقم٤مة اًمٗمٙمر اًمًٚمٗمل اعمٕم٤مس
واإلُم٤مُم٦م  :شم٠مُمؾ هذا
إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ يمٞمػ َ
ُمقوقع اإلُم٤مُم٦م سمدقمقى أهن٤م ُمـ اًمٗمروع .
اًمذيـ مهِمقا
َ
في هزا أمىس عذة:
سيح ذم ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم صح٦م إُم٤مُم٦م
إُمر إول :أثٜمك قمغم هذا اًمٙمالم وهق
ٌ
ِ
ضمٝمٚمف،
اعمتٖمٚم٥م ،وأن هذا اقمت٘م٤م ُد أهؾ اًمًٜم٦م ،وهذا يمٚمف يٜم٤مـمح ُف اًمديمتقر هبقاه أو
وطمج٦م قمٚمٞمف.
ومثٜم٤مؤ ُه قمغم هذا اًمٙمالم ُمـ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ٌ
شمٜم٤مىمض ُ
(( )1ص.)613 :
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شمٕمٚمٞمؼ
ُمقوقع اإلُم٤مُم٦م =
إُمر اًمث٤مين :شمٕمٚمٞم٘م ُف ذم احل٤مؿمٞم٦م أن اًمًٚمٗمٞملم مهِمقا
ُ
َ
ٍ
ٍ
ُمٌٓمؾ أو يم َٚمٞمٝمام ،وذًمؽ أن اًمًٚمٗمٞملم مل ّيٛمِمقا اإلُم٤مُم٦م سمؾ أقم َٓمقه٤م طم٘مٝم٤م
ضم٤مهؾ أو
ٍ
همٚمقا ،وٓ
سمال إومراط وٓ شمٗمريط ،ومٚمؿ ي٘مقًمقا إهن٤م ُم٘مّمقد ٌة ًمذاهت٤م يمام ىم٤مل اًمديمتقر ًّ
ىم٤مًمقاِ :
ٌ
ٌ
وقمدل ذم
وؾمط
قم٤مروقا اإلُم٤مم إذا شمقمم همٚمٌ ً٦م يمام ىم٤مًمف اًمديمتقر ضمٗم٤م ًء ،سمؾ
هذا إصؾ.
ُمنموع
إصمٌ٤مت اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٛمتٖمٚم٥م
إُمر اًمث٤مًم٨م :سملم اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ أن
َ
ٌ
()1
ِ
ِ
وطمٗمظ ُم٤مهلؿ  -يمام شم٘مدم  -ظمال ًوم٤م ح٤م ي٘مرره اًمديمتقر
طم٘مـ دُم٤مء اعمًٚمٛملم
حلٙمٛم٦م
ؾمٌ٥م ًمْمٕمػ إُم٦م وصخٚمٗمٝم٤م  ،ويم٤من م٤م ىم٤مل اًمديمتقر:
ُمـ أن
َ
إصمٌ٤مت إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ٌ
ظمػم ُمـ ُمقاضمٝمتف ،دون إدراك ظمٓمقرة
ًم٘مد فمـ اًمٕمٚمامء أن اًمّمؼم قمغم اًمٔمٚمؿ ٌ
ؾمٌ٥م اهنٞم٤مر إُمؿ وؾم٘مقـمٝم٤م ،يمام يِمٝمد سمذًمؽ
اًمٔمٚمؿ ٟمٗمًف قمغم اعمجتٛمع ،وأنف
ُ
اًمقاىمع اعمٕم٤مس ًمألُمؿ

()2

 ،ومٝمؾ هذا إٓ طمج٦م قمٚمٞمف.

الاشخذساك الثماهىن:
ِ
اًمزُمـ
وآطمتج٤مج سمف ٓ ذم
ىم٤مل اًمديمتقرً :م٘مد شمؿ اؾمتدقم٤مء هذا اخلٓم٤مب
ُ
()3
اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل  :ؾمؽمو َن سمٕمدي َأثر ًة وم٤مصؼموا  ،سمؾ ذم اًمزُمـ اًمذي ىم٤مل
سمقاطم٤م
ٗمرا ً
ومٞمف :إٓ أن شمروا ُيم ً

( )1شم٘مدم (ص.)13 :
(( )3ص.)615 :
( )6ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)61 :
( )4ؾمٌؼ صخرجيف (ص.)66 :

()4

.
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شمقصػ سم٤مجلَقر اًمذي اظمتٚمػ
إن أيمثر إنٔمٛم٦م اًمٞمقم ًمٞمً٧م هل إنٔمٛم٦م اًمتل
ُ
ػ سم٤مًمٙمٗمر اًمذي أمجع اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب
شمقص ُ
اًمٕمٚمامء ذم ؿم٠منف ،سمؾ هل إنٔمٛم٦م اًمتل َ
اخلروج قمٚمٞمٝم٤م عمـ اؾمتٓم٤مع ،ومال يٛمٙمـ ُ
شمٜمزيؾ يمالم اًمًٚمػ قمغم اًمقاىمع إٓ يمام ًمق
صح شمٜمزيٚمف قمغم دوًم٦م اًمٕمٌٞمديلم ذم ُمٍم

()1

.

شمٙمٗمػم ًمٚمحٙمقُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ،وأهن٤م
هذا ٟم َٗم ٌس ظم٤مرضمل ُمٕمروف ،ومٞمف
ٌ

ُ
شمٕمٞمش طم٤مًم٦م اًمٙمٗمر اًمٌقاحً ،مق اىمتٍم قمٚمٞمف ًم َٙمٗم٤مين َقمٜم٤م َء اًمرد قمٚمٞمف ذم دقمقشمف إمم
اعمٗمر ِ
احلري٦م ِ
ـم٦م واًمتل ُمٜمٝم٤م قمدم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،واًمًامح سم٤مًمٗمً٤مد اًمِم ٌُٝم٤ميت واًمِمٝمقاين
َ
آؾمتدٓل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯿ ﰀﰁ ﰂ﴾.
مه٤م
سم٤مؾمؿ احلري٦مُُ ،مق ً
وذم َدقمقاه قمد ُم اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ؛ وأن هذه قم٘مٞمد ٌة ضمؼمي٦م
سمدقمٞم٦م أتك هب٤م احلًـ اًمٌٍمي.
وذم دقمقاه قمدم صح٦م إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ،وأن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمّمح إٓ سم٤مٓظمتٞم٤مر.
وذم دقمقاه إمم ِ
قمزل احل٤ميمؿ سمٗمً٘مف ،سمؾ طمتك ًمق َ
شمرك اًمِمقرى إمم همػم ذًمؽ.

وهذا ُمـ هب ِتف قمغم اًمًٚمٗمٞم٦م اعمٕم٤مسة وحم٤موًم٦م ِ
ومّمٚمٝم٤م قمـ اعمٜمٝم٩م إول واًمًٚمػ
ُْ
اًمّم٤مًمح إمم همػم ذًمؽ ُمـ ؿمٜم٤مقم٤مشمف وضمٝم٤مٓشمف وسمٖمٞمف وقمدواٟمف.
ومٝمؿ يريدوهن٤م
يمثػما ُمـ ه١مٓء إذا ىم٤مًمقا ( :أيمثر احلٙمقُم٤مت) ُ
صمؿ ًم ُٞمٕم َٚمؿ أن ً
ومٙمثػم ُمٜمٝمؿ يٙمٗمر طمتك دوًم َ٦م اًمتقطمٞمد اًمًٕمقدي٦م
يمٚمٝم٤مً ،مٙمٜمٝمؿ يذيمرون هذا شمٕمٛمٞم ً٦م؛
ٌ

ً
ومْمال قمـ همػمه٤مً ،مذا ٓ يذيمرون سم٠من ُمـ احلٙمقُم٤مت احل٤مًمٞم٦م  -يم٤مًمًٕمقدي٦م -

طمٙمقُم٦م ذقمٞم٦م.
شمٜم٤مىمْم٤م سمٞمٜمً٤م ،وم٢مٟمف ومٞمام شم٘مدم ٓ يرى
و َقمق ًدا قمغم يمالُمف ي٘م٤مل :إن ذم يمالُمف هذا
ً
(( )1ص.)616 :
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ٜم٤مىمض
قم٘مٞمدة اًمّمؼم إٓ قم٘مٞمد ًة ضمؼمي٦م ،وأن يرا ُه ذم فمؾ احلٙمقُم٦م همػم اًمٙم٤مومرة .وهذا شم ٌ
ٌ
ٜم٤مىمض ًممظمر.
ومٙمر ُم ٌ
وم٤مطمش طمتك إٟمؽ ًَمتٔمـ أن يم٤م َ
شم٥م اًمٙمت٤مب رضمالن؛ وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ٌ
الاشخذساك الىاحذ والثماهىن:
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمخٚمٗم٤مء ْ -
وإن
أوضمٌقا
َ
ىم٤مل اًمديمتقر :سمؾ إن إئٛم٦م إٟمام َ
وىمع ُمٜمٝمؿ َضمقر  -إذا يم٤مٟمقا ظمٚمٗم٤مء وأئٛم٦م ًمٞمس ومق َىم ُٝمؿ ؾمٚمٓم٦م ،أُم٤م إنٔمٛم٦م اًمتل
َ
ضم٤مء هب٤م آؾمتٕمامر أو صٜمَٕمٝم٤م قمغم َقم ِ
ٞمٜمف ًمتٜمٗمذ خمٓمٓم٤مشمف ،وم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمٞمً٧م هلؿ ،وإٟمام
َ
()1
هل ذم واىمع إُمر ًمٚمدول آؾمتٕمامري٦م اًمتل شمقفمٗمٝمؿ ذم ظمدُمتٝم٤م .
في هزا أمىس عذة:
إُمر إول :شمٜم٤مىمض اًمديمتقر اًمتٜم٤مىمض اًمذي ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،ومٝمق ذم
هذا اًمٙمالم يرى قم٘مٞمدة اًمّمؼم قمغم َضمقر احل٤ميمؿ ،وومٞمام شم٘مدم ضمٕم َٚمٝم٤م قم٘مٞمد ًة ضمؼمي٦م
ُمٌتدَ قم٦م اسمتدَ َقمٝم٤م احلً ُـ اًمٌٍمي!!.
َ
اؿمؽمط اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًم٘مقي اًمذي ٓ خي٤مف
إُمر اًمث٤مين:
ٌ
اؿمؽماط
يًػم قمغم خمٓمٓم٤مت اًمٖمرب ،وهذا
ُمـ ىمقى أقم َٔم َؿ يمٗمري٦م ،أو حل٤ميمؿ ٓ
ُ
سم٤مـمؾ ًمًٌٌلم:

اًمًٌ٥م إول :أن أدًم٦م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م مل شمٗمرق سملم اعمتٖمٚم٥م سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه،
ويمذًمؽ إمج٤مقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م.
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن احلٙمٛم٦م اًمتل ُذع ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م شمتح٘مؼ ُمع
وضمقد هذه احلٙمقُم٤مت هبذه احل٤مًم٦م .هذا يمٚمف قمغم ومرض اعمقاوم٘م٦م قمغم شمِمخٞمص
طم٤مل احلٙمقُم٤مت اًمٞمقم هبذا اًمتِمخٞمص اًمٖم٤مزم.
(( )1ص.)615 :
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إطارات لكتاب أسئلة الثورة
زقمؿ ُم١مًمٗمف أنف ٓ
هذا اًمٙمت٤مب
ٌ
ُمٜمحرف قمـ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وم٘مد َ
حيت٤مج إمم تٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م سمؾ اعمرا د اًمٕمدل؛ ومٙمؾ ُم٤م ِ
يقص ُؾ إًمٞمف ومٝمق ُمٓمٚمقب وسمف
ُ
()1

ٟمحٙمؿ  ،وم٘م٤مل :أُم٤م شمٗمّمٞمالت اًمٕمالىم٦م سملم اًمديـ ومٞمج٥م أن ُشمٕم٤م ًَم٩م قمغم وقء
اًمٔمروف اخل٤مص٦م ًمٙمؾ سمٚمد  ،صمؿ ىم٤مل :وًمٕمؾ اًمٙمثػميـ مـ يتحدصمقن قمـ هذا
واًمًحرة ىمٌؾ يمؾ
اعمٕمٜمك يتٌ٤مدر إمم أذه٤مهنؿ :إىم٤مُم٦م احلدود قمغم اًمزٟم٤مة واًمٚمّمقص
َ
رء ،وًمٙمٜمٝمؿ يتج٤مهٚمقن اًمٔمروف اعمقوققمٞم٦م واًمنموط اًمنمقمٞم٦م إلىم٤مُم٦م اًمٕمداًم٦م
آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،أو قمغم إىمؾ احلد إدٟمك ُمـ اًمٕمداًم٦م اًمتل ضم٤مءت هذه
إطمٙم٤مم ًمٙمٗم٤مًمتٝم٤م واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م .
واًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم
٘مّمدُ هب٤م هٜم٤م إطمٙم٤م ُم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م؛
صمؿ ىم٤مل :اًمنميٕم٦م؛ و ُي َ
ُ
ٍ
وضمقه قمدة ،أو يمام ي٘م٤مل دمري ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م أو
اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م يٙمقن قمغم
ُمٌ٤مطم٤م،
سمٕمْمٝم٤م ،ومٞمٙمقن واضم ًٌ٤م طمٞمٜمً٤م وحمر ًُم٤م طمٞمٜمً٤م آظمر أو
ُ
ً
ُمٙمروه٤م أو ُمًتح ًٌّ٤م أو ً
ِ
ٍ
ُمٕمروم٦م اًمقاىمع اًمذي ؾمٜمقىمع قمٚمٞمف احلٙمؿ
واطمد ُمـ هذه إطمٙم٤مم ُمٌٜمل قمغم
واظمتٞم٤مر
ُ
واعمّمٚمح٦م اعمؽمشمٌ٦م.
ِ
وُم٘م٤مصده٤م
صمؿ ىم٤مل :اًمٙمثػمون يٖمرىمقن ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمنميٕم٦م ذم اًمٜمٔمر إمم ِقم َٚمٚمٝم٤م
ِ
وفمروف شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وذوـمٝم٤م اعمقوققمٞم٦م ذم احل٤مل واحآل.
وُمّم٤محلٝم٤م

ٌ
ُمرشمٌط سمٜمٔم٤م ِم اخلالوم٦م اًمراؿمدة ،وؾمٜمرى ٓطم ً٘م٤م يمٞمػ
إن اًمتٓمٌٞمؼ إُمثؾ ًمٚمنميٕم٦م
ٔمر
اضمتٝمدَ اخلٚمٗم٤مء ذم ت٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اًمً٤مُمل ،وسمٕمدهؿ يٚمزم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمراؾمخلم اًمٜم ُ
( )1وسمٛمثؾ هذا ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع ذم ظمٓمٌ٦م ًمف سم٠موروسم٤م ،وهل ُمقضمقدة قمغم
شمٞمقب ُمقىمع اإلؾمالم اًمٕمتٞمؼ.
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ذم إُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمقاىمع وشم٘مدير اعمّم٤مًمح.
وهذا ي١ميمد أن شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م ُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م واعمّم٤مًمح اًمٔمٜمٞم٦م
ٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٗم٤مص ُٞمؾ اًمٜمّمقص ٓ ،أن ٟمتٛمًؽ سمٌٕمض إطمٙم٤مم سمٕمٞمدً ا قمـ ِقم َٚمٚمٝم٤م
اًمتل ُسمٜم ْ
ُ
ٟمّمقص اًمٕمٌ٤مدات اعمحْم٦م
ٟم٠مظمذ
وُم٘م٤مصده٤م ذم اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م ،وٟم٠مظمذه٤م يمام
َ
اًمتل ىمّمد هب٤م جمر ُد آُمتث٤مل ًمٜمٝمد َم سمتٚمؽ اًمٜمّمقص اًم٘مقاقمدَ واعم٘م٤مصدَ اًمتل ضم٤مءت
هب٤م اًمنميٕم٦م .
ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اخلٚمٞمٗم ُ٦م ُم٤م
صمؿ ىم٤مل :وذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ىمد ٟمرى أُمثٚم ً٦م
َ
ٍ
َ
قمديدة ؾمقف
ُمً٤مئؾ
ذم
يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ،يمام ومٕمؾ قمٛمر
آيت قمغم رء ُمٜمٝم٤م ،وهذا ي١ميمد أن اعم٘مّمقد ذم شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م هق ُمراقم٤مة ُم٘م٤مصده٤م
وىمقاقمده٤م .
صمؿ ىم٤مل :إ ًذا هل ُمٕم٤مدًم ٌ٦م شمتٖمػم ٟمتٞمجتٝم٤م إذا شمٖمػم أطمدُ َ
ـمرذم اعمٕم٤مدًم٦م.
ِ
در ُم٤م يتحٛمٚمقن ُمـ اًمنمع،
َوم ْٝم َؿ واىم ِع إومراد واًمِمٕمقب اًمٜمٗمز واًمٗمٙمريَ ،و ْىم ُ
ِ
دريمف
ويتٗم٤موت ذم
صختٚمػ ومٞمف إنٔم٤مر،
دىمٞمؼ
ُ
ّمٚمح هلؿ = هق ِوم٘م ٌف ٌ
ُ
وُم٤م يّمٚمحٝمؿ و َي ُ
اًمٜمٔم٤مر.
ِ
واًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم ُمريم٥م ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٜمّمقص إصٚمٞم٦م ً
ُمٕمروم٦م
أوٓ ،وُمـ

اًمٔمرف اًمت٤مرخيل اًمذي يراد اًمتامس طم ِ
ٙمٛمف صم٤مٟم ًٞم٤م ،سمام ذم ذًمؽ ُمٕمروم٦م آؾمتٕمداد
ُ
ُ
ًمٚم٘مٌقل وردات اًمٗمٕمؾ ،وهؾ شمٕمق ُد قمغم اعمجٛمقع سم٤مًمير ،أو ُشمرسمؽ ُمًػم َة احلٞم٤مة،
ِ
اإلصالح اعمتدرج؟.
أو ُشمرسمؽ ُمًػم َة
ُشمرسمؽ ُمًػمة احلٞم٤مة سم٢مصم٤مرة اعمِمٙمالت ،واًمتٜم٤مزع اًمِمديد اعم١مدي إمم اٟمٗمّم٤مم
ُقمروة اجلامقم٦م ،أو شمراضمع اًمتٜمٛمٞم٦م وآىمتّم٤مد ،أو شمًٚمط إقمداء.
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أو ُشمرسمؽ ُمًػمة اًمنميٕم٦م ذاهت٤م سم٤مٟٓم٘مالب قمٚمٞمٝم٤م وؾمقء اًمٔمـ سمدُ قم٤مهت٤م ،واقمت٘م٤مد
أهن٤م ضمزء ُمـ اح٤ميض يٜمٌٖمل َهجره ،وقمدم حم٤موًمتف ٕن اًم٘مدر اًمذي ُؿم ِ
قهدَ ُمٜمٝم٤م مل
فمروف احل٤مل ،ومل ُي َ
ٕمط طم٘مف ُمـ اًمٗم٘مف يمام يٜمٌٖمل .
راع ومٞمف
ُ
ُي َ
صمؿ ىم٤مل :وُمٜمف ُيٕمٚمؿ أن آؾمتٓم٤مقم٦م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ شمٕمٜمل ىمدرة
اإلٟمً٤من قمغم ومٕمؾ اًمٌمء ُمـ طمٞم٨م اإلُمٙم٤من اح٤مدي ومحً٥م ،سمؾ شمٕمٜمل ُم٤م هق أبٕمدُ
قمٛمر َ
شمرك
ُمـ ذًمؽ ،وهق
ُ
ت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م ودر ُء اعمٗمًدة  ،صمؿ َ
راح يًتدل سم٠من َ
ىمٓمع ِ
ِ
َ
ٝمٛمٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة
اًمً٤مرق ذم قم٤مم اعمج٤مقم٦م،
يد
َ
وشمرك إقمٓم٤م َء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ َؾم َ
وهٙمذا..
واحلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس
ت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م،
صمؿ ىم٤مل :وم٤مًمنميٕم٦م ُمـ أهؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م
ُ
ُ
سم٤مًم٘مًط ،وإىم٤مُم٦م احل٘مقق ..وٟمٍمة اًمْمٕمٞمػ ،وطمٗمظ اح٤مل اًمٕم٤مم ،ومح٤مي ُ٦م أقمراض
اًمٜم٤مس وأنٗمًٝمؿ ُمـ اًمٕمدوان واًميب أو اًمًجـ أو اًم٘متؾ.
وىمد شمّمٌح اًمدوًم٦م إؾمالُمٞم٦م دون أن شمٕمٚمـ قمـ ٟمٗمًٝم٤م أهن٤م يمذًمؽ سمتح٘مٞمؼ
اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمنميٕم٦م

()1

.

ًمذا دقم٤م ذم يمت٤مسمف ًمتحٙمٞمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م أي ْ
اًمٜم٤مس دون ذيٕم٦م رب
حيٙمؿ
أن
ُ
َ
اًمٜم٤مس!!.
وذم اًمٙمت٤مب ُمقسم٘م٤مت أظمرى ؿمٜمٞمٕم٦م ذيمره٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ د .ومٝمد اًمٗمٝمٞمد ذم
اـمٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب
أوائؾ يمت٤مسمف ذم اًمرد قمغم يمت٤مب (أؾمئٚم٦م اًمثقرة) وم٘م٤مل :وىمد
ُ
َ
اؿمتٛمؾ قمغم شم٘مرير اًمثقرات
(أؾمئٚم٦م اًمثقرة) ُمـ شم٠مخٞمػ د .ؾمٚمامن اًمٕمقدة ،ورأجتف
ورأج٧م ذم يمت٤مسمف هذا أنقا ًقم٤م ُمـ اجلٜم٤مي٦م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف،
واًمتِمجٞمع قمٚمٞمٝم٤م،
ُ
(( )1ص.)136 - 135 :
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ومٛمـ ذًمؽ:
 -1شم٘مريره اًمتٝمقيـ ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م ،وآيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مقل (سمًٞم٤مدة اًمنميٕم٦م).
اظمت٤مر ُمـ ظمالل هذا
وزقمٛمف أن اًمِمٕم٥م ًمق
 -3تًٞمٜم ُف اًمٜمٔم٤م َم اًمديٛم٘مراـمل،
َ
ُ
وم٤مًمٕمٞم٥م ًمٞمس ذم اًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل وإٟمام ذم اًمِمٕم٥م!!
همػم اإلؾمالم،
ُ
اًمٜمٔم٤مم َ
 -6اطمتٗم٤مؤه سمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مد آضمتامقمل ًمـ ضم٤من ضم٤مك روؾمق  ،وهل ٟمٔمري٦م همريٌ٦م
وم٤مؾمدةُ ،متْمٛمٜم٦م ٕنقاع ُمـ اًمٗمً٤مد.
ٍ
ٜم٤مؾم٥م
وزقمؿ أهن٤م ىمد ُشم
سمٚمحـ ُمـ اًم٘مقل،
 -4اؿمتٛمؾ يمت٤مسمف قمغم شم٠مجٞمد اًمٕمٚمامٟمٞم٦م
ُ
َ
سمٚمدً ا وٓ شمٜم٤مؾم٥م سمٚمدً ا آظمر ،وأن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعم٘مٌقًم٦م هل اًمتٗمريؼ سملم (احلٙمؿ) وسملم
اًمدوًم٦م.
 -6ادقمك اًمٙم٤مشم٥م أن ُمنموع إُم٦م إٟمام ي٘مق ُم سمجٛمٞمع ومّم٤مئٚمٝم٤م ،طمتك همػم
وأؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م إمم شم٘مرير طمري٦م إدي٤من
اعمًٚمٛملم ؾمٞمِم٤مريمقن ذم هنْم٦م إُم٦م،
َ
وآقمت٘م٤مدات ،ودقم٤م سمٍم ٍ
ٍ
وووقح إمم ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن (وهق اًمدؾمتقر اًمذي
اطم٦م
شمتقاومؼ قمٚمٞمف مجٞمع إـمٞم٤مف ذم اًمٌٚمد).
ٍ
ًمٙمت٤مب ٕطمد اًمٞمٝمقد اعمحرولم قمغم اًمثقرات ،وشمْمٛمـ
 -5روج اًمٙم٤مشم٥م
اًمٙمت٤مب َ
سمٞم٤من اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م إلطمداث اًمثقرات ،ومٙم٠منف ي٘مقل ًمٚم٘مراء :ارضمٕمقا
ُ
هلذا اًمٙمت٤مب طمتك شمٕمرومقا اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمثقراشمٙمؿ!
أو٤مف اًمٙم٤مشم٥م قمغم اًميورات اخلٛمس  -اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمد قمٚمامء اعمًٚمٛملم -
-1
َ
ٍ
وضمدت أن اًمٙم٤مشم٥م ذم هذا
رضورات ضمديد ًة مل ي ُ٘م ْؾ هب٤م أطمدٌ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،صمؿ
ُ
ُم٘مٚمد عمحٛمد اجل٤مسمري وأُمث٤مًمف ،وهذه اًميورات اجلديدة هل (اًمٕمداًم٦م ،واحلري٦م،
وطمٗمظ احل٘مقق ،ورقم٤مي٦م احلٞم٤مة ،وطمٗمظ اًمٙمراُم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وآضمتامع اًمٌنمي)!
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ومزقمؿ أنف ًمٞمس ومٞمٝم٤م ِذ ْيم ُر ىمْمٞم٦م
 -6اقمتدى اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُم٘م٤مم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،
َ
أىمرب إمم (طمٙمقُم٦م ٓ ُمريمزي٦م)،
إُمر ومٞمٝم٤م
اخلالوم٦م واحلٙمؿ ،وأن احلٙمقُم٦م اًمٜمٌقي٦م
ُ
ُ
اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُم٘م٤مم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ
واقمتدى
ُ
وذيمر اًمثقر َة قمغم قمثامن

أجْم٤م.
ً

وذيمر ُمـ أؾمٌ٤مب هذه اًمثقرة :ـمقل ومؽمة ظمالوم٦م
،
َ

وضمٕمؾ َ
َ
أمجؾ ُم٤م ذم اًم٘مّم٦م أن قمثامن اظمت٤مر أن يٙمقن قمٌد اهلل اعم٘متقل،
،
قمثامن
ِ
ومٝمذا ُ
وًمٓمقل ظمالومتف صم٤مروا قمٚمٞمف!
أمجؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م قمٜمده،
ِ
ُمًتٖم ًّال ًمٚمٔمروف ًمٚمتٛمٝمٞمد ًم٘مٞم٤مم اًمدوًم٦م إُمقي٦م ،وـمل
يمام ضمٕمؾ ُمٕم٤موي٦م
ِ
صٗمح٦م اخلالوم٦م اًمراؿمدة.

ٍ
سم٠موص٤مف همػم
 -5ذم اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمٚمامء اًمً٤مئريـ قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ،ووص َٗم ُٝمؿ

وم٘مٝم٤م ضمديدً ا وهق (وم٘مف اًمثقرات وُمآٓهت٤م).
ٓئ٘م٦م،
وذيمر ً
َ

ٍ
ُم٘مقٓت
يمثػما قمغم
 -13وذم ُم٘م٤مسمؾ ذُمف ًمٚمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء شمرى
َ
اًمٙم٤مشم٥م يٕمتٛمدُ ً

ًمٚمٗمالؾمٗم٦م اًمٙمٗم٤مر ،ويروج هل٤م ،ويٛمدطمٝم٤م...

()1

.

ُ
يمثػما قمغم يمت٤مب
وٓ ُيًتٖمرب
والل اًمٕمقدة ذم هذا اًمٙمت٤مب ،وم٘مد اقمتٛمدَ ومٞمف ً
(احلري٦م واًمٓمقوم٤من) حل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من ويمت٤مب (اًمديـ واًمدوًم٦م وشمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م)
()2

د .حمٛمد اجل٤مسمري .
( )1اجلٜم٤مي٦م قمغم اإلؾمالم (ص.)14 -13 :
( )3أوم٤مد هذا اًمِمٞمخ ومٝمد اًمٗمٝمٞمد ذم يمت٤مسمف اجلٜم٤مي٦م قمغم اإلؾمالم وىم٤مل ُمٕمر ًوم٤م سم٤مجل٤مسمري ذم
احل٤مؿمٞم٦م (ص :)165 :يم٤مشم٥م ُمٖمريب ،وًمد قم٤مم ()1565م ،صخّمص ذم يمٚمٞم٦م أداب سم٤مًمرسم٤مط
ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٗمٙمر اًمٕمريب اإلؾمالُملً ،مف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ذم تريػ اًمنميٕم٦م سمٛمثؾ تريٗم٤مت
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،وهق ُم٤مريمز ذم إصؾ ،ويم٤من ىمٞم٤مد ًّي٤م ذم آت٤مد آؿمؽمايمل ،ويٕمتؼم ُمـ ُقمت٤مة اًمٕمٚمامٟمٞملم،
شمقذم يقم (ُ )6م٤ميق قم٤مم (3313م) .ـها.
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الخاجمت
صمؿ إٟمٜمل أمحدُ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمذي أتؿ زم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع اعمٝمؿ ،واًمذي
ِ
أضم َٚم٥م دقم٤م ُة اًمٌ٤مـمؾ ومٞمف سمخٞمٚمٝمؿ ور ِ
ًمتِمقيف و َـم ْٛم ِ
س قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم
ضمٚم ِٝمؿ
َ
َ
َ
اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م.

ِ
وإين ٕذيمر سم٠ممهٞم٦م اًمردود اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمٌ٤مـمؾ وأهٚمف ،وم٢مهن٤م ٌ
حلٗمظ
ؾمٌٞمؾ قمٔمٞمؿ

احلؼ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

وأجن ًمٚمرضمقع إًمٞمٝم٤م،
ﮟ﴾ [إنٌٞم٤مء ،]16 :وٓ ؾمٞمام اًمردود اعمٙمتقسم٦م وم٢مهن٤م أب٘مك َ ُ
وىمراءة أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ هل٤م.

ٍ
ٍ
ٟم٘مص
ُمالطمٔم٦م أو
وإين ٕرضمق ُمـ إظمقاين أهؾ اًمًٜم٦م إذا وىمٕمقا قمغم ظمٓم٠م أو

وٕمٞمػ سمٜمٗمًف؛ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف
أو همػم ذًمؽ أن ُيتحٗمقين هبذا ،وم٤معم١مُم ُـ ىمقي سم٢مظمقاٟمف
ٌ
ًم َٙم ِ
ٚمٞمٛمف ُمقؾمك ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [اًم٘مّمص.]66 :
اًمٙمت٤مب وأن جيٕمٚمف ؾمٌ ًٌ٤م ًمرو٤مه ،وأن َ
أؾم٠مل اهلل أن َ
ُ
جيٕمؾ ًمف اًم َ٘مٌقل
يت٘مٌؾ هذا
َ
واًمٜمٗمع سملم اًمٕمٌ٤مد.
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املشاحع
جمٛمقع اًمٗمت٤موى :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  -اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.
أوقاء اًمٌٞم٤من :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -ط(1416ـه ).
اًمّم٤مرم اعمًٚمقل :احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.
اًمنميٕم٦م ً -ممضمري :دار اًمقـمـ ،اًمري٤مض  -اًمًٕمقدي٦م  -ط(1433ـه ).
إقمالم اعمقىمٕملم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ط (1411ـه ).
ُمدارج اًمً٤مًمٙملم :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1415ـه).
ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.
ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌلُ ،مٍم (1656ـه ).
ؾمٜمـ أيب داود :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا  -سمػموت.
ُمًٜمد أمحد :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت  -ط (1415ـه ).
ؾمٜمـ اًمدارُمل :دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه ).
اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماينُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
عمٕم٦م آقمت٘م٤مد :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1433ـه ).
اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م (1415ـه ).
اًمٗمتقى احلٛمقي٦م :دار ومخر ًمٚمؽماث  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م -
اعمٖمرب  -ط (1661ـه).
ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه ).
صحٞمح اًمٌخ٤مري :دار ـمقق اًمٜمج٤مة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
صحٞمح ُمًٚمؿ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت.
آٟمتّم٤مر ٕصح٤مب احلدي٨مُ :مٙمتٌ٦م أوقاء اعمٜم٤مر ،اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه ).
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آؾمت٘م٤مُم٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م (1433ـه ).
إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموردي :دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة.
اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة.
شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1664ـه ).
ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1653ـه).
اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦مُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦مً ،مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1411ـه ).
شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه ).
روو٦م اًمٜم٤مفمرُ :م١مؾمً٦م اًمر ّي٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه ).
اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف :دار اًمٙمتٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه ).
ًمً٤من اًمٕمرب :دار ص٤مدر ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1414ـه).
همذاء إًمٌ٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أدابُ :م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦مُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1414ـه).
قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م :وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة
واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه ).
اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦مُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من.
اًمًٞمؾ اجلرار :دار اسمـ طمزم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم.
سمدائع اًمّمٜم٤مئع :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1435ـه).
أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م :رُم٤مدى ًمٚمٜمنم ،اًمدُم٤مم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ :دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ  -سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1435ـه ).
ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓ -سمـ طمجر :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت  -ط (1615ـه ).
جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

 :أذف قمغم َمجٕمف وـمٌٕمف حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر.
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إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ً -مٚمًٞمقـمل :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ً -مٚمًٌٙمل :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
أصقل اًمًٜم٦م ً -مإلُم٤مم أمحد :دار اعمٜم٤مر ،اخلرج  -اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه ).
ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ،اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م (1436ـه).
يمت٤مب اًمًٜم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم طمرب :وىمٗمٞم٦م ٟم٤ميػ سمـ ُمٓمر إؾمٚمٛمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1466ـه).
قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م :اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
ذح اًمًٜم٦م ً -مٚمٛمزينُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إثري٦م ،اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓ -سمـ سمٓم٤ملُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه).
ومتح اًم٘مدير :دار اًمٗمٙمر.
اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد  -اًمديمـ.
ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م :دار اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه).
اًمروح :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.
طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء :اًمًٕم٤مدة  -سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم -ط (1654ـه 1514-م).
اًمًٜم٦م ً -مٚمخالل :دار اًمراي٦م ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه).
ذح اًمًٜم٦م ً -مٚمؼمهب٤مريُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إثري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه).
اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م :دار اًمري٤من ،اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه ).
اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1414ـه).
اًمًٜم٦م ٓ -سمـ أيب قم٤مصؿ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م :اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م (1411ـه ).
ـمرح اًمتثري٥م :اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م ،وصقرهت٤م دور قمدةُ ،مٜمٝم٤م( :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،
وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب).
ٟمٞمؾ إوـم٤مر :دار احلدي٨مُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اًمٌحر اًمرائؼ :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم :دار اًمٗمٙمر.
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اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من.
روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1413ـه).
اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع :دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436 -1433ـه).
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه).
إرواء اًمٖمٚمٞمؾ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه).
إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕ -يب يٕمغم اًمٗمراء :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1431ـه).
آقمتّم٤مم ً -مٚمِم٤مـمٌل :دار اسمـ اجلقزي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
آداب اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1434ـه).
تٗم٦م إطمقذي :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ٓ -سمـ قمثٞمٛملم :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض  -ط(1435ـه).
زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م :دار اسمـ اجلقزي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،طمٚم٥م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1435ـه).
اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مفُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1431ـه).
احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل :اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ٟم٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤مع :دار اسمـ طمزم ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
اعمٕمجؿ إوؾمط ً -مٚمٓمؼماين :دار احلرُملم ،اًم٘م٤مهرة.
اًمٙم٤مؿمػ :دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (ُم١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن) ،ضمدة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة.
اعمًتّمٗمك :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامءُ :مٙمتٌ٦م ُمٙم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،رأس اخلٞمٛم٦م  -اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
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اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.
اًمقرىم٤مت :د .قمٌد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد اًمٕمٌد.
ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل :ذيم٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1656ـه).
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر :وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد،
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1415ـه).
اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل :احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.
ومٞمض اًم٘مدير :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمىُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1665ـه).
ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  -يمامل يقؾمػ احلقتُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
هتذي٥م اًمتٝمذي٥مُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،اهلٜمد  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1635ـه).
ُمًٜمد اًمٗم٤مروق ٓ -سمـ يمثػم :دار اًمقوم٤مء ،اعمٜمّمقرة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اسمـ قمٗم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1431ـه).
صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1435ـه).
ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕ -محد سمـ طمٜمٌؾُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
أطم٤مد واعمث٤مين ٓ -سمـ أيب قم٤مصؿ :دار اًمراي٦م ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذيُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر ،اًمزرىم٤مء  -إردن  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1431ـه).
اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد  -اًمديمـ.
هتذي٥م اًمتٝمذي٥مُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،اهلٜمد  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1635ـه).
اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم :دار اًمقـمـ ،اًمري٤مض.
صحٞمح اًمٌخ٤مري  -سمنمح اًمٙمرُم٤مين :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1431ـه).
ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1431ـه).
ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم.
جمٛمع اًمزوائدُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرة  -ط(1414ـه).
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ًمً٤من اعمٞمزانُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1653ـه).
اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف :ت٘مٞمؼ د /أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمٌ٤مريمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1413ـه).
اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف :دار اعمدين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1436ـه).
شم٤مريخ اًمٓمؼمي :دار اًمؽماث ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1661ـه).
شم٤مريخ اسمـ ُمٕملمُ :مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُملُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1655ـه).
اًم٘مقاقمد ٓ -سمـ رضم٥م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
شم٤مريخ دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع  -ط(1416ـه).
شم٤مريخ اإلؾمالم :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  -اًمٓمٌٕم٦م إومم ( 3336م).
اعمجروطملم :دار اًمققمل ،طمٚم٥م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1655ـه).
اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م :وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار اًمٌ٤مز ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1415ـه).
صخري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء :دار اسمـ طمزم ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
اًمتٚمخٞمص احلٌػمُ :م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦مُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد :اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمٌ٤ميمًت٤من ،وشمقزيع اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت -
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه).
ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف :دار اسمـ اجلقزي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه).
اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل :دار اسمـ قمٗم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم :اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء واًمدقمقة
واإلرؿم٤مد ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -ط(1436ـه).
اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
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أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت  -ط(1436ـه).
اجل٤مُمع ذم اًمًٜمـ وأدابُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه).
اًمتٗمًػم ُمـ ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر :دار اًمّمٛمٞمٕمل ،اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1556م).
ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم ٓ -سمـ قمثٞمٛملم :دار اًمتٞمًػم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
اًمًٜم٦م ً -مٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمدُم٤مم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه).
اًمٗم٘مف إيمؼمُ :مٙمتٌ٦م اًمٗمرىم٤من ،اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ قمريب :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1434ـه).
اًمنمح اًمٙمٌػم ً -مٚمدردير ،وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل :دار اًمٗمٙمر.
شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ً -مٚمًٞمقـمل :دار اعمٜمٝم٤مج  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1464ـه).
اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘ملُ :م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1555م).
ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت.
ومتح اًم٘مدير ٓ -سمـ اهلامم :دار اًمٗمٙمر.
إت٤مف اًمً٤مدة اعمت٘ملمُ :م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب  -ط(1414ـه).
اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦مُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة.
ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦مُ :مٙمتٌ٦م اعمديٜم٦م ،يمراشمٌم  -سم٤ميمًت٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1466ـه).
ذح اًمزريمٌم :دار اًمٕمٌٞمٙم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد  -رواي٦م أيب داود:
ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
هتذي٥م اًمٚمٖم٦م :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (3331م).
اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416ـه).
اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓ -سمـ سمٓم٦م :دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض.
ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف :ت٘مٞمؼ قمٌداًمٚمف اعمٜمّمقر  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
اعمٖم٤مزي ً -مإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦مُ :مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1464ـه).
شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓ -سمـ ؿمٌف :ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمًٞمد /طمٌٞم٥م حمٛمقد أمحد  -ضمدة  -ط(1655ـه).

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

424

اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠منٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إب٤مـمٞمؾ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1435ـه).
إنقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م :اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،وُمٙمتٌتٝم٤م قم٤ممل اًمٙمت٥م  -سمػموت  -ط(1435ـه).
شم٤مريخ سمٖمداد :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
شمٜمٌٞمٝم٤مت قمغم يمت٤مب فم٤مهرة اإلرضم٤مء.
دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :دار اًمقـمـ ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه).
اعمحغم سم٤مٔصم٤مر :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت.
ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق :اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل  -اهلٜمد  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1436ـه).
صحٞمح اسمـ طمٌ٤منُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعمً٤مًمؽُ :مٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م ،اعمحٛمدي٦م  -اعمٖمرب  -اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨مُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1411ـه).
يمت٤مب اًمٕمٌ٤مدة :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1463ـه).
اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓ -سمـ شمٞمٛمٞم٦م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1433ـه).
شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (3336م).
ؿمٕم٥م اإليامنُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمري٤مض ،سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُمٌ٤مي
سم٤مهلٜمد  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1436ـه).
اًمّمٛم٧م وآداب اًمٚمً٤من :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه):
اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمدُمٞمجل :دار ـمٞمٌ٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1435ـه).
اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك :دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع  -ط(1435ـه).
إرؿم٤مد اًمً٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري :اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦مُ ،مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م (1636ـه).
ُم٘م٤مل ُم٘مدُم٤مت ذم ُمً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦مُ :مقىمع اعمًٚمؿ
http://www.almoslim.net/node/90213

ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

425

ُم٘م٤مل وقاسمط وُمً٤مئؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمقرُ :مقىمع اعمًٚمؿ
http://www.almoslim.net/node/90273
ٟمقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م :دار اًمقـمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه ).
ومت٤موى اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1435ـه)
اإلُم٤مم ذم سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤مم :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1431ـه).
ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إن٤ممُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م ،اًم٘م٤مهرة (1414ـه).
اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦م :دار اًمثٌ٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
أنً٤مب إذاف :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411ـه).
آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب :دار اجلٞمؾ ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413ـه).
اًمٚمٌ٤مب ذم ذح اًمٙمت٤مب :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من.
طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1413ـه).
اًمنمح اًمّمٖمػم ً -مٚمدردير :وطم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي  -دار اعمٕم٤مرف.
ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت  -ط(1435ـه).
تٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم ،ط(1661ـه).
ومت٤موى اًمرُمكم :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك  -ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات :قم٤ممل اًمٙمت٥م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه).
دٓئؾ اًمٜمٌقة ٕ -يب ٟمٕمٞمؿ :دار اًمٜمٗم٤مئس ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1435ـه).
اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من قمغم صحٞمح اسمـ طمٌ٤من :دار سم٤موزير ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ضمدة  -اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1434ـه).
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓ -سمـ هِم٤مم :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم -
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1616ـه).
وم٘مف اًمًػمة :دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1431ـه).
اًمٗمرىم٤من سملم طم٘م٤مئؼ اإليامن وأب٤مـمٞمؾ اًمنمك واًمٓمٖمٞم٤منُ :مقىمع طم٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من:
http://www.dr- hakem.com/portals/Files/alfrkan.pdf
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اًمزهد ٕيب داود :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،طمٚمقان  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414ـه).
اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م :دار اًمنموق  -ط(1416ـه).
إم :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت  -ط(1413ـه).
ًمً٤من اعمٞمزانُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1653ـه).
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1436ـه).
ُمٞمزان آقمتدال :دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من  -اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م (1415ـه).
إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت :دار إيالف اًمدوًمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م.
اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415ـه).
ؾمٌؾ اًمًالم :دار احلدي٨م
اجلٜم٤مي٦م قمغم أؾمئٚم٦م اًمثقرة :همراس  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1464ـه).
أؾمئٚم٦م اًمثقرةُ :مريمز ٟمامء ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت ،سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (3313م).
شمٜمٌٞمٝم٤مت قمغم يمت٤مب فم٤مهرة اإلرضم٤مء :ذم ُمقىمع اإلؾمالم اًمٕمتٞمؼ:
http://islamancient.com/ressources/docs/102.pdf
احلري٦م واًمٓمقوم٤من :اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (3334م).
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اؾمتدٓٓ سمحدي٨م اؾمٛمٕمقا ًمألُمػم إقمٔمؿ 55 .........................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م :يمالم ٓسمـ طمزم خم٤مًمػ ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب 56 .....................
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وم٤مئدة :اإلمج٤مع ٓ يٜمًخ وٓ خيّمص ٕنف ىمٓمٕمل 133 .....................................
وم٤مئدة :يِمؽمط ذم اًمٜمًخ ُمٕمروم٦م اعمت٘مدم ُمـ اعمت٠مظمر 134 ...................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦مُ :خيرج قمغم احل٤ميمؿ إذا طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل أو اؾمتٕم٤من سم٤مًمٙمٗم٤مرأو 134 .....
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م :أُمر اهلل سمٓم٤مقم٦م (أوًمق إُمر) و مل ي٘مؾ (وزم إُمر)
وم٤معم٘مّمقد اجلامقم٦م يمٛمجٚمس اًمِمقرى وُم٤م أؿمٌف 136 .......................................
اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٤مذة ٓ :شمّمح اًمٌٞمٕم٦م إٓ عمـ اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ًم٘مقل أمحد
اإلُم٤مم اًمذي جيٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس 135 ...................................................
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م قمنمة :ذيمر اًمٕمٚمامء ذوـم٤م جمٛمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم احل٤ميمؿ ومال سمٞمٕم٦م عمـ مل شمقضمد ومٞمف 135 ...
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ٓ :يِمؽمط أن شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م ذم ىمريش واًمٜمّمقص ُمـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر 135 ...
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنم ٓ :يِمؽمط أن شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م ذم ىمريش 116 ............................
وم٤مئدة :اعمرؾمؾ ٓ ي٘مقي سمٕمْمف سمٕمْم٤م إذا ظم٤مًمػ ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف 115 ......................
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة ٓ :ؾمٛمع و ٓ ـم٤مقم٦م إٓ عمـ حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل ٕثر قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م 134 ....
اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م قمنمةُ :يِمؽمط ذم احل٤ميمؿ أن يٙمقن قم٤م ًح٤م 136 .............................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ٓ :ـم٤مقم٦م عمـ قمَم اقمتامدا قمغم طمدي٨م ٓ ـم٤مقم٦م عمـ قمَم 136 ......
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م قمنم ٓ :شمّمح وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ُٕمقر 136 .................................
وم٤مئدة :اإلمج٤مع سمٕمد ظمالف طمج٦م وإمج٤مع 136 .............................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ٓ :يرى ُم٤مًمؽ إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م 135 ...................................
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمدم صح٦م إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ٕثر أيب سمٙمر 161 ....
اًمِمٌٝم٦م اًمٕمنمون ٓ :شمّمح إُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم قمدم صح٦م اًمٌٞمع ُمع قمدم اًمؽمايض 166 ...
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م واًمٕمنمون :اذا يم٤من اهلل مل يرض إيمراه اًمٕمٌ٤مد قمغم ـم٤مقمتف
ومٙمٞمػ يرى ـم٤مقم٦م اعمتٖمٚم٥م 164 ........................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون :آٟمتخ٤مسم٤مت اًمؼمح٤مٟمٞم٦م ذقمٞم٦م ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آظمتٞم٤مر 165 ......
سمٓمالن آؾمتدٓل سمً١مال قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أهؾ اعمديٜم٦م قمغم آٟمتخ٤مسم٤مت 165 .........
أجْم٤م 161 .....
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :ـمرق اًمقٓي٦م ًمٞمً٧م حمّمقرة ويدظمؾ ومٞمٝم٤م آٟمتخ٤مسم٤مت ً
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون :أظمٓم٠م ُمٕم٤موي٦م وُمـ سمٕمده ح٤م ضمٕمٚمقا احلٙمؿ سم٤مًمتقري٨م 161 .......
اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اًمٌٞمٕم٦م شمٚمزم ُمـ سم٤مذه٤م دون ُمـ مل يٌ٤مذه٤م 141 ...............
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اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنمون :اإلُم٤مُم٦م قم٘مد سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم وم٢مذا أظمؾ
أطمد اًمٓمروملم سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف سمٓمؾ اًمٕم٘مد 146 ...............................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :اإلُم٤مُم٦م قم٘مد ويم٤مًم٦م اقمتامدا قمغم ىمقل أيب ُمًٚمؿ
عمٕم٤موي٦م اًمًالم قمٚمٞمؽ أّي٤م إضمػم 146 ...................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُم٘م٤ميْم٦م سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم 145 ............
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون ٓ :يّمح شم٘مٞمٞمد اظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد دون ؾم٤مئر إُم٦م 146 ..
شمٜمٌٞمف :ؿمٖم٥م سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف :إن ًمٗمظ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 163 ....
اًمِمٌٝم٦م اًمثالصمقن :أن ذم ُمً٤مًم٦م اخلروج ظمالوم٤م ؾم٤مئٖم٤م ٕنف ورد قمـ سمٕمض اًمًٚمػ 161 ......
شمٜمٌٞمف :وؾ ذم ىمتؾ احلًلم ـم٤مئٗمت٤من 151 ..................................................
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م واًمثالصمقنٟ :مًٌ٦م سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقل سم٤مخلروج إمم إئٛم٦م إرسمٕم٦م 154 ...........
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و اًمثالصمقن :شمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم طمرُم٦م اخلروج
اقمتام ًدا قمغم يمالم ٓسمـ طمزم 116 .........................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمثالصمقن :اخلروج ُُمٜمع ح٤م شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ُمٗم٤مؾمد ،وم٢مذا همٚم٥م
قمغم اًمٔمـ أن اعمّمٚمح٦م راضمح٦م ومال ُم٤مٟمع 116 .............................................
اًمنمائع اًمٕم٤مُم٦م مل شمٌـ قمغم اًمّمقر اًمٜم٤مدرة .ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ 115 ..............................
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن :ضمقاز قمزل احل٤ميمؿ سمٗمًؼ اقمتامدا قمغم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٠مظمريـ 163 ...
اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م واًمثالصمقنً :مٚمِم٤مومٕمل يمالم ذم قمزل احل٤ميمؿ ًمٗمً٘مف اقمتامدا قمغم
ٟم٘مؾ اًمزسمٞمدي واًمتٗمت٤مزاين 163 ............................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمثالصمقن ٓ :إصمؿ قمغم ُمـ مل يٌ٤ميع طم٤ميمام ُمٕمٞمٜم٤م اقمتامدا قمغم أن
طم٤ميمام ُمٕمٞمٜمً٤م 166 ......................................
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرر قمدم ىمتؾ ُمـ مل يٌ٤ميع
ً
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م واًمثالصمقن ٓ :يّمح ىمتؾ ُمـ ظمرج قمغم احلٙم٤مم ذم قمٍمٟم٤م
ٕهنؿ ًمٞمًقا ظمقارج يٙمٗمرون سمٙمؾ يمٌػمة 166 ............................................
و٤مسمط اخل٤مرضمل 166 ...................................................................
سمٞم٤من ُمـ هؿ اخلقارج اًم٘مٕمدي٦م 166 .......................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م واًمثالصمقنً :مٞمس يمؾ ُمـ ظمرج قمغم احل٤ميمؿ ومٝمق ظم٤مرضمل يّمح ىمت٤مًمف 166 ....
وم٤مئدة :هؾ يّمح ىمتؾ اًمقاطمد ُمـ اخلقارج؟ 154 .........................................
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ظمروضم٤م،
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمثالصمقن :دمقز اعمٔم٤مهرات قمغم وزم إُمر ٕهن٤م ًمٞمً٧م
ً
وإٟمام إقمالم سمٕمد اًمرو٤م قمغم ىمرار ُمٕملم 156 ...............................................
اًمِمٌٝم٦م إرسمٕمقن :أن اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًمقا ًمٕمٛمرً :مق رأجٜم٤م ُمٜمؽ ُمٜمٙمرا ًم٘مقُمٜم٤مك سمًٞمقومٜم٤م 155 ......
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م وإرسمٕمقن :جيقز اخلروج اقمتامدا قمغم طمدي٨م ومٛمـ ضم٤مهدهؿ سمٞمده
أي أُمراء اًمًقء 151 ....................................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإرسمٕمقن :جيقز اخلروج اقمتامدا قمغم أثر ًمٕمٛمر ىم٤مل ومٞمف سم٘متؾ ُمـ
ضم٤مر ُمـ احلٙم٤مم 333 ....................................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕمقن :جيقز اخلروج اقمتامدا قمغم أثر قمٛمر ٓ :شمٙمقٟمقا ؿمٝمداء ذم
إرض طمتك 331 ......................................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م وإرسمٕمقن :اًمٓمٕمـ ذم اًمقٓة واًمتِمٝمػم سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ ُمـ آطمتً٤مب
ذقم٤م 336 ....................................................................
اعمٓمٚمقب ً
اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م وإرسمٕمقن :ىمتؾ أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل سمًٌ٥م ظمروضمف قمغم
اًمقاصمؼ وأثٜمك قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد 336 ......................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م وإرسمٕمقن :ظمرج اإلُم٤مُم٤من حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م 336 ................................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م وإرسمٕمقن ٓ :إمج٤مع قمغم طمرُم٦م اخلروج ٕن ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ىمقًملم 336 .....
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م وإرسمٕمقن :اخلروج اعمحرم ُم٤م يم٤من سم٤مًمًٞمػ ومحً٥م 335 ..................
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م وإرسمٕمقن :جيقز ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمًٚمٓم٤من اًمٔم٤ممل اقمتامدا قمغم قمٛمقم طمدي٨م
ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد 313 .....................................................
اًمِمٌٝم٦م اخلٛمًقن :جيقز اخلروج اقمتامدا قمغم ًمٗمظ إٓ أن يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م ذم سمٕمض
أطم٤مدي٨م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م 314 ...........................................................
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م واخلٛمًقن :جيقز اخلروج اقمتامدا قمغم طمدي٨م ومٛمـ ٟم٤مسمذهؿ ٟمج٤م
أي أُمراء اًمًقء 316 ....................................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واخلٛمًقن :أومتك ُم٤مًمؽ سمـ أنس سم٤مخلروج ُمع ذي اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م 311 ........
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واخلٛمًقن :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل سمجقاز اخلروج 333 ......................
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م واخلٛمًقن :همالة اًمٓم٤مقم٦م هؿ اًمذيـ يدقمقن ًمٚمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م 336 ...........
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اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م واخلٛمًقن :يمام أنف ترم إُم٤مُم٦م اًمرضمؾ ًمٚمٜم٤مس ذم اًمّمالة وهؿ ًمف
يم٤مرهقن ومٙمذًمؽ شمقزم احل٤ميمؿ 336 .......................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م واخلٛمًقن﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝ ﴾...أي٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من قمٚم٦م اًمًٛمع
واًمٓم٤مقم٦م ومال يٓم٤مقمقن طمتك ي١مدوا ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ 336 ..........................................
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مسمٕم٦م واخلٛمًقنُ :مـ اخلٓم٠م أن يًتٛمر اًمرئٞمس أو اعمٚمؽ إمم اعمامت سمؾ
ٓسمد ُمـ شمداول اًمًٚمٓم٦م 336 .............................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م واخلٛمًقنُ :مـ اعمٗمؽمض أن شمٙمقن اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م دوٓ دؾمتقري٦م 335 ...
اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واخلٛمًقن :ىمقل سمٕمْمٝمؿ :اعمٓمٚمقب دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م ٓ دوًم٦م ديٜمٞم٦م
ٕن اًمديٜمٞم٦م شمٕمٜمل شمٕمٓمٞمؾ احلٞم٤مة 331 ......................................................
ؾمامت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 336 ............................................................
اًمِمٌٝم٦م اًمًتقن :أن هٜم٤مك ومرىم٤م سملم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اًمًٞم٤مد واًمنمقمل 366 .................
اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي٦م واًمًتقن :اًمّمؼم قمغم أذى احل٤ميمؿ إذا يم٤من ؿمخّمٞم٤م أُم٤م مج٤مقمٞم٤م ومال صؼم 364 .......
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمًتقن :شم٘مرير إؾم٘م٤مط اإلُم٤مرة سمٛمٔمٚمٛم٦م اقمتامدا قمغم أثر قمٛمر
ُمـ فمٚمٛمف أُمػمه ومال إُمرة ًمف قمٚمٞمف دوين 365 ............................................
اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمًتقن :وٕمػ رواي٦م وإن ضمٚمد فمٝمرك أو أظمذ ُم٤مًمؽ 361 .............
اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م واًمًتقن :طمدي٨م وإن ضمٚمد فمٝمرك وأظمذ ُم٤مًمؽ حمٛمقل قمغم
اًمٗمرد ٓ اجلامقم٦م 365 ....................................................................
اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُمً٦م واًمًتقن :قمزل اإلُم٤مم إذا شمرك اًمِمقرى اقمتامدا قمغم إمج٤مع طمٙم٤مه اسمـ قمٓمٞم٦م 341 ...
اًمِمٌٝم٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمًتقن :ضمقاز همٞمٌ٦م احل٤ميمؿ يمام صدر ُمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم 346 ............
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :اؾمتدرايم٤مت قمغم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك 346 .............................
ُمٚمخص ُم٤م ضمرى ذم زي٤مريت ًمٚمديمتقر اًمدُمٞمجل 341 .......................................
آؾمتدراك إول :طم٤مول أن جيٕمؾ ظمالوم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقزم احلٙمؿ سم٤مًمٖمٚمٌ٦م 341 .......
آؾمتدراك اًمث٤مين :أورد أثر قمكم :حيؼ قمغم اإلُم٤مم أن حيٙمؿ سمام أنزل اهلل...
ومحٛمٚمف قمغم ُم٤م ٓيّمح 346 ..............................................................
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م :إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع ًمف وٓ ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م 346 ...........
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آؾمتدراك اًمراسمعٟ :م٘مؾ قمـ اعمقدودي ىمقًمف :وأخزم احلٙمقُم٦م سم٤مشمٌ٤مع اًم٘م٤مٟمقن إقمغم
واًمتزام اًمِمقرى 345 ...................................................................
آؾمتدراك اخل٤مُمس :ظمٓم٠م اًمديمتقر اًمدُمٞمجل ذم و٤مسمط اعمٕمروف اعمذيمقر ذم احلدي٨م 363 .......
آؾمتدراك اًمً٤مدس :شم٘مريره أنف ٓ ـم٤مقم٦م عمـ ٓ حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل 361 ....................
شمٜمٌٞمف :قمزا اًمدُمٞمجل ًمٗمظ ُم٤م أىم٤مم ومٞمٙمؿ يمت٤مب اهلل إمم اًمٌخ٤مري سم٤مًمرىمؿ م٤م يٗمٞمد 366 ......
آؾمتدراك اًمً٤مسمع :ىمرر أن ُمـ أـم٤مع همػم اهلل ذم ُمٕمّمٞم٦م وم٘مد اصخذه رسم٤م ُمـ دون اهلل 364 ....
آؾمتدراك اًمث٤مُمـ :شم٘مريره اظمتالف اًمًٚمػ ذم وضمقب اًمّمؼم قمغم إذى اًمِمخّص 366 ...
آؾمتدراك اًمت٤مؾمع :سمؽم يمالم ا ًمٚمٜمقوي وم٠مفمٝمره ي٘مرر قمزل احل٤ميمؿ اًمٕم٤ميص 361 ...
آؾمتدراك اًمٕم٤مذٟ :م٘مٚمف ًمٙمالم ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض طمقى خم٤مًمٗم٦م قم٘مدي٦م ومل يًتدريمف 366 .....
آؾمتدراك احل٤مدي قمنمٟ :م٘مؾ ظمٓم٠م قم٘مد ًّي٤م قمـ اسمـ اًمتلم اًمًٗم٤مىمز ومل يتٕم٘مٌف،
سمؾ وسمؽم شمٕم٘مٞم٥م اًم٘مًٓمالين ًمف 365 .......................................................
آؾمتدراك اًمث٤مين قمنم :ىمرر ضمقاز اخلروج سمٖمػم اًمًٞمػ قمغم احل٤ميمؿ اًمٕم٤ميص
أو اًمٗم٤مؾمؼ أو اعمٌتدع 351 ...............................................................
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م قمنم :طم٤مول أن ي٘مقي ىمقًمف اًمٌدقمل سمٜم٘مقٓت قمٛمـ ٓ يٕمتد هبؿ 351 ....
آؾمتدراك اًمراسمع قمنم :ضمٕمٚمف اًم٘مقل سمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سمٗمًؼ ىمقٓ ًمٚمِم٤مومٕمل
واعمِمٝمقر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 353 ............................................................
يمالُم٤م ًمٚمٜمقوي أفمٝمره سم٠منف ي٘مرر أن قمزل احل٤ميمؿ
آؾمتدراك اخل٤مُمس قمنم :سمؽم ً
سم٤مًمٗمًؼ اضمتٝم٤مدي 356 ..................................................................
آؾمتدراك اًمً٤مدس قمنم :ىمرر قمدم ضمقاز ظمروج اًمٕمدل قمغم اًمٕمدل دون اخلروج
قمغم اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ اًمٕمدل 354 .............................................................
ٓ يٕمتٛمد قمغم اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمام ظم٤مًمٗمقا اًمًٚمػ ومٞمف 351 .......................
آؾمتدراك اًمً٤مسمع قمنم :ىمرر أن اعمخ٤مًمػ ذم ُمً٠مخ٦م اخلروج خمٓمئ وٓ يٌدع 356 ..........
آؾمتدراك اًمث٤مُمـ قمنم :مل يتٕم٘م٥م اسمـ طمزم ذم ٟمًٌ٦م اخلروج ًمٕمكم وُمٕم٤موي٦م وهمػممه٤م
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 355 .......................................................................
آؾمتدراك اًمت٤مؾمع قمنمٟ :مً٥م اًم٘مقل سم٤مخلروج ًمألئٛم٦م إرسمٕم٦م 313 .......................
آؾمتدراك اًمٕمنمونٟ :مًٌتف اخلروج ٕمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل 313 ........................
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اًمٗمّمؾ اًمراسمع :آؾمتدرايم٤مت قمغم ُم٘م٤مًملم ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ 311 .......
آؾمتدراك إول ٓ :شمٙم٤مد شمٕمرف اإلُم٤مُم٦م اًمٗم٤مضمرة ومْمال قمـ اًمؼمة ذم هذا اًمزُمـ 316 ......
آؾمتدراك اًمث٤مين :اقمتامده قمغم ُمـ ٓ يٕمتد هبؿ ذم اًمٌ٤مب 314 ..............................
سمٕمض إظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 315 .........................................
سمٕمض إظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦م ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل ص٤مطم٥م يمت٤مب اعمٗمٝمؿ 311 .................
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ذيمر إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م هل ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع ذم اًمتٚمٌٞمس قمغم اًمٜم٤مس 316 ...................
ذقم٤م 315 ................
آؾمتدراك اًمراسمع ٓ :ـم٤مقم٦م جلٝم٤مل احلٙم٤مم إٓ ومٞمام ُيٕمٚمؿ أنف ضم٤مئز ً
آؾمتدراك اخل٤مُمس :اقمتامده ذم ىمقًمف اًمً٤مسمؼ قمغم يمالم ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل ذم اعمٗمٝمؿ 363 ......
آؾمتدراك اًمً٤مدس :قمدم ٟم٘مٚمف ًمٙمالم اًم٘مرـمٌل اًمذي ومن ومٞمف ىمقًمف سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ
طمٞم٨م واومؼ ومٞمف احلؼ 363 ...............................................................
آؾمتدراك اًمً٤مسمعٟ :م٘مٚمف قمـ اًمٕمز يمالُم٤م همػم دىمٞمؼ 361 ...................................
ظمالف 363 ..........................
ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمٛمً٠مخ٦م ٓ يٕمت٘مد طمٚمٝم٤م وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م
ٌ
شمٜمٌٞمف طمقل ىم٤مقمدة طمٙمؿ احل٤ميمؿ يرومع اخلالف 364 .....................................
آؾمتدراك اًمث٤مُمـٟ :م٘مٚمف ًمٙمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م و قمٜمقن ًمف سمام يقرث إّي٤مُم٤م و ي٘مقي والل ُمـ وؾ 365 .....
آؾمتدراك اًمت٤مؾمع :والًمف ذم طمدي٨م إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف 365 .....................
آؾمتدراك اًمٕم٤مذ :ذيمر أن قمٛمر ىم٤ملُ :مـ فمٚمٛمف أُمػمه ومال إُمرة ًمف قمٚمٞمف دوين 353 .......
آؾمتدراك احل٤مدي قمنم :ومٝمؿ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ظمٓم٠م 353 ..................................
آؾمتدراك اًمث٤مين قمنم :سمٞم٤من ظمٓم٠م ومٝمٛمف ًمٙمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :أنف ـم٤مقم٦م ًمٖمػم اًمٕمدل ذم همػم اًمٓم٤مقم٦م 353 ....
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م قمنم :ذيمر ىم٤مقمدة ومٝمٛمٝم٤م ظمٓم٠م ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 356 ..................
آؾمتدراك اًمراسمع قمنمٟ :م٘مؾ يمالُم٤م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ آُم٤مم ُم٤مًمؽ أنف مل يؽمك اًمٗمتٞم٤م
ٕضمؾ ُمٜمع اًمًٚمٓم٤من 354 ................................................................
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس :اؾمتدرايم٤مت قمغم يمت٤مب (احلري٦م واًمٓمقوم٤من) حل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمً٤من 351 .........
آؾمتدراك إول :ىمرر أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هم٤مي٦م سم٤مقمتٌ٤مر ووؾمٞمٚم٦م سم٤مقمتٌ٤مر 633 .......
آؾمتدراك اًمث٤مين :اؾمتدل سم٠مدًم٦م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م أخٌت٦م قمغم أن ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمراد ًمذاشمف 631 .....
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آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م :ىمرر أن اًمٕمالىم٦م سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم شم٘مقم قمغم قم٘مد سملم ـمروملم
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آؾمتدراك اًمت٤مؾمع :إذا اؿمؽمط ذم قم٘مد اًمٌٞمع اًمؽمايض وم٤مًمٌٞمٕم٦م ُمـ سم٤مب أومم 635 ............
آؾمتدراك اًمٕم٤مذ :مل يرض اهلل إيمراه اًمٕمٌ٤مد قمغم ـم٤مقمتف ومٙمٞمػ دمقز ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ سم٤مإليمراه 635 ....
آؾمتدراك احل٤مدي قمنمٟ :مً٥م اًم٘مقل سمٕمدم صح٦م وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ح٤مًمؽ سمـ أنس 613 .....
آؾمتدراك اًمث٤مين قمنم :ضمٕمؾ اًمِمقرى ُمٚمزُم٦م 613 .......................................
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م قمنم :ضم٤مزف وطمٙمك إمج٤مقم٤م ذم ُمً٤مئؾ ومٞمٝم٤م ظمالف أهؾ اًمٕمٚمؿ 611 .....
آؾمتدراك اًمراسمع قمنم :قمثامن مل يتٜم٤مزل ٕن اًمذيـ ـم٤مًمٌقه أهؾ اًمٗمتـ ٓ أيمثر إُم٦م أو يمٚمٝم٤م 611 .....
آؾمتدراك اخل٤مُمس قمنم :ىمرر ٟم٘مد احل٤ميمؿ وآقمؽماض قمغم ؾمٞم٤مؾمتف وضمٕمؾ احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
أؾم٤مؾم٤م 616 .............................................................................
مه٤م يًتدل سمآج٦م ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ قمغم إسمٓم٤مل
آؾمتدراك اًمً٤مدس قمنم :قم٤مد ُمتق ً
وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م 614 .....................................................................
آؾمتدراك اًمً٤مسمع قمنم :ىمرر أنف ٓ ـم٤مقم٦م ٕطمد ذم همػم ـم٤مقم٦م اهلل 616 ....................
مه٤م ذم طمٍم اعمٕمروف ذم اًمقاضم٥م واعمًتح٥م 616 .......
آؾمتدراك اًمث٤مُمـ قمنم :قم٤مد ُمتق ً
آؾمتدراك اًمت٤مؾمع قمنم :قمدم ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم دًمٞمؾ قمغم احلري٦م 615 .........................
آؾمتدراك اًمٕمنمون :صمٜم٤مؤه قمغم اًمذيـ صم٤مروا قمغم قمثامن 633 ..............................
آؾمتدراك احل٤مدي واًمٕمنمون :ىمرر اًمرضمقع ًمألُم٦م قمٜمد آظمتالف سملم احل٤ميمؿ
واًمثقار اقمتامدا قمغم يمالم ُمٜمًقب ًمٕمثامن 634 ............................................
آؾمتدراك اًمث٤مين واًمٕمنمون :اؾمتدًٓمف سمٗمٕمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م قمغم اعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 636 ..
آؾمتدراك اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون :ىمرر ُمنموقمٞم٦م آٟمتامء اًمًٞم٤مد 635 .......................
آؾمتدراك اًمراسمع واًمٕمنمون :أنٙمر أن يٙمقن احل٤ميمؿ ُمـ ىمريش 636 ......................
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آؾمتدراك اًمً٤مسمع واخلٛمًقن :ضمٕمؾ قم٘مٞمدة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمح٤ميمؿ قم٘مٞمدة ضمؼمي٦م
سمدقمٞم٦م أطمدصمٝم٤م احلًـ اًمٌٍمي 616 ......................................................
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آؾمتدراك اًمراسمع واًمًٌٕمقن :اعمٜمع ُمـ اخلروج يم٤من ًمٕمٚم٦م وم٢مذا ذهٌ٧م ذه٥م اعمٜمع 656 ......
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